Møter i kriseledelsen – koronautbrudd
Dato: 8.april
Klokken: 11.00-12.00
Til stede: Erik Kjeldstadli, Kristin Nilsen, Hilde S. Lystad
På telefon/Teams: Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Kristin Nilsen, Bente Rudrud Herdlevær, Lisa
Bang, Arthur Wøhni, Gunvor Erdal, Frantz L. Nilsen, Eirik Lindstrøm, Brita Holmen, Siv Herikstad, Erik
Førland, Ingrid E. Glendrange
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Agenda og referat
• Referat fra 03.04 (ligger i Teams)
Referatet godkjent.
Orienteringer
• Pandemigruppen
o 335 smittede, økning på under 10 pr døgn
o 7 dødsfall
o 11 innlagt på sykehus, hvorav 10 fra Bærum
o 4 pasienter utskrevet fra Bærum sykehus til ny avdeling Dønski,
o God kapasitet på testing innenfor dagens kriterier
o 47 smittede medarbeidere
o Karantene: 190 ansatte i PLO
•

Operativt kriseteam – fellestjenestene
o Vil fremdeles være stort behov for bemanning
o Avtale inngått med Norsk Folkehjelp men er noe begrenset av
smittevernhensyn
o Løsning for Videomøter i BBS: 46 personer har fått, 51 får denne
uken, 11 får neste uke
o Smittesporingssystem for FHK og logistikk for smittevernutstyr:
digitale løsninger vil foreligge 20 april.
o Barnehageansatte tilbakeføres til barnehagene 20 april. Nye
ressurser omdisponeres til PLO fra samme dato.

•

Kommunikasjon
o Viktig å opprettholde de nasjonale tiltakene for å kunne ha
kontroll på smitte.
o Mye klargjøring av filmer og materiell til påske.
o Kommunikasjon rundt åpning av skole og barnehager.

Andre saker
Regjeringens tiltak pr 7.4. – Konsekvenser for Bærum
Barnehagene åpner 20. april:
• Risikoutsatte barn – kommer retningslinjer fra nasjonale
myndigheter
• Møte med alle ledere torsdag etter påske, møte med ansatte
fredag etter påske
• Risikoanalyse utarbeides sammen med bedriftshelsetjenester
• Utfordringer: hvordan forholde seg til personell med
risikoutsatte i nær familie og ivaretakelse av risikoutsatte barn
• Omdisponert personell: fjernes fra listen.

Ansvar

Ansvar

Skole 1 – 4 trinn og SFO starter opp 27. april:
• Hovedutfordring: ivareta smittevernstiltak, ikke tilgjengelig vask
og såpe i klasserom
• Kompenserende tiltak: våtservietter
• Hjemmeundervisning for de elevene som ikke kan komme på
skolen fordi de er i risikogruppen
• Opprettholder ressursteam på skolene
• God hygiene - renhold - mindre grupper
• Haug skole er ikke stengt
Konklusjon: Lage en plan for opptrapping av dette tilbudet etter
påske. Er i dialog med foreldre om dette.
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•

Helsefaglige virksomheter 1 til 1-tilbud: fysioterapeuter, psykologer
ol.: kommunen får en veiledende rolle ifh til spørsmål fra
virksomhetene og koordinering av smittevernutstyr og
gjennomføring av smitteverntiltak. Har meldt tilbake til FMOV at
dette vil bli krevende. Dette gjelder også frisører, hudpleie og andre
1 til 1-tilbud.

•

Forbud mot arrangementer kultur og idrett til 15 juni:
- Svømmehaller fortsatt stengt, idrettsaktivitet kan det åpnes for.
Åpning for fotballklubber med organisert aktivitet fungerer bra.
Avventer nasjonale retningslinjer for arrangementer.

•

Hjemmekontor videreføres etter nasjonale retningslinjer, avklares
med nærmeste leder som tidligere

•

Status for arbeidet med Bærumspakken: Jobber for å være klar
tirsdag over påske, forbereder kommunikasjon/markering rundt
dette

•

Utfartssteder og parkeringsplasser er bemannet i påskeuken.
Oversikt over bemanning er sendt til politiet, brann og KOSS.

•

ISI: politiet dirigerer trafikken, køen håndterbar. Når det åpnes etter
påske skal vi se på utvidelse av åpningstider og flere på rampen.

Oppsummering – beslutnings- og oppfølgingspunkter.
Oppfølging OSU
• Hjemmekontor opprettholdes i henhold til nasjonale
retningslinjer etter påske. Avklaring med nærmeste leder som
før.
Oppfølging samfunn:
• Oppfølging nasjonale retningslinjer og gjennomføring av kultur
og idrettsarrangementer etter 15. juni i kriseledelsen etter påske
Oppfølging velferd:
• Kommunen jobber med å følge opp grupper som har behov for
isolering eller karantene fra familie.

Ansvar

•
•
•

Det kommer oppdaterte nasjonale retningslinjer for hvem som
skal testes, kommunen følger opp dette
Stengte lavterskeltilbud: lage en plan for åpning etter påske;
viktig med god hygiene, renhold og mindre grupper
Haug skole er åpen og gir tilbud. Tilbudet skal utvides etter
påske, det lages en plan for dette i dialog med foreldre

Oppfølging Kommunikasjon:
• Opplegg for åpning av skoler og barnehager
• Kommunen følger de nasjonale retningslinjene
Til møtegjennomføring og kriseledelse etter påske:
• Tirsdag 14.april kl. 13.00- 15.00
• Torsdag 16/4 kl. 13.00-15.00
o Langtidsplanlegging
o Scenarieplanlegging
o Sengekapasitet

