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Neste møte/sted: 15. oktober 2020, kl. 11.00-12.00, Teams eller A217
Referent: Ingrid E. Glendrange
1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 1. oktober 2020
Møteinnkalling er godkjent.
Referatet er godkjent.
2

Kort orientering om koronapandemien
Pandemigruppen
• 555 smittede i Bærum totalt. Økning de siste dagene. Det er
ukjent smittekilde ved flere av de nye smittetilfellene, med
overvekt av smitte i aldersgruppen 40-59 år.
• Det er mye aktivitet på smittesporing

Ansvarlig/Frist

Kristin Nilsen

•
•

40 smittede per 100 000 innbyggere etter innføring av lokal
forskrift
Diskusjon om eventuell innføring av flere tiltak (i lokal
forskrift)

Smitte ved institusjoner
• Sykehjem: 2 medarbeidere på Valler, 1 ved KAD –
mottakssenter.
• Skoler: 1 elev på Løkeberg skole, klassetrinn er i karantene og
1 elev på Eineråsen skole - klassen og enkeltelever i
karantene.
• Antall tilgjengelige timer tilgjengelig for digital booking økes
nå til 35 timer dag og 35 timer kveld
Operative fellestjenester
• Fornebu teststasjon forbereder høsten og vinteren
• Det jobbes med lokasjoner for massevaksinasjon, befaringer
pågår
• Det jobbes med beslutningsgrunnlag for videreføring av
smittevernlager i Eivind Lyches vei, beslutning fattes i
Pandemigruppen
• Fagråd Korona jobber med prinsipper for forsterket renhold
av berøringsflater
• Det jobbes med tema beredskapsturnus og arbeidsgivers
styringsrett, samt innføring av nye strukturer for
medbestemmelse ifb med beredskap
Kommunikasjon
• Informasjon om hva som definerer som nærkontakt;
o 2 meter, 15 minutter
• Kommunen innleder dialog med Ruter, Vy og Bane NOR om
munnbind-informasjon ved stasjonene
• Informasjon om smittevern rettes i større grad mot
aldersgruppen 40-60 år
• Kommunen har et samarbeid med Asker om å lage
smitteverninformasjon på andre språk. Bærum oppdaterer
nettinformasjon på andre språk. Er ik kontakt med tjenester
for å spre informasjon til fremmedspråklige.

Bente R. Herdlevær

Lisa Bang

