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Kommunedirektør

Leder

Nestleder

Neste møte/sted: 12.06.2020 – teams-møte – kl. 09:00 -10:00
Hovedansvarsområder for pandemigruppen:
• Testkapasitet
• Smittesporing
• BAUN og BIOM team
• Smittevernutstyr
• Håndtere smitte i døgninstitusjoner
• Håndtere smitte i andre brukerrettede tjenester
• Sikre nok kapasitet i de kritiske Covid-19- tjenestene – intern og ekstern mobilisering
• Opplæring smittevern
• Oppfølging av brukere/pasienter og pårørende med Covid smitte.

Referent: Liv Berit Finne
1 Referat fra siste møte.
Godkjenning av referat
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Rapportering av tall:

Ansvarlig/Frist
Godkjent

Smittede:
Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er 421
Friskmeldte bekreftet: 381
Døde: 24
Rapportering fra sykehuset opphører inntil en eventuell utvikling i
tallene.

Bjørg Dysthe

Smittesituasjon:
Antall smittede brukere: 2
Antall friskmeldte brukere: 44
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 2
Omsorgsboliger for eldre: 0
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 0
Sykehjem: 0
Boliger Helse og sosial: 0

Tom Steen

Antall smittede ansatte: 3
Antall friskmeldte ansatte: 86 (37 på Vallerhjemmet)
De smittede fordeler seg slik:
Hjemmebaserte tjenester: 1
Omsorgsboliger for eldre: 1
Samlokaliserte boliger utviklingshemmende: 1
Sykehjem: 0
Boliger Helse og sosial: 0

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Tall fra 9. juni
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og
unge: 12
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Testing. Tall fra 9. juni
Totalt: 66
Teststasjon/legevakt: 58
Prøvetakingsbil 1 og 2: 8
Til oppfølging: Kommunedirektøren tar kontakt med
kommunedirektøren i Oslo om testkapasitet og samarbeid. E-post er
sendt Oslo fra KD avventer svar.
Det inngås også dialog med Asker vedr dette. Det tas kontakt med
mindre nabokommuner om samarbeid om testing i Bærum.
Kommunedirektøren tar også en runde med kommunedirektører i
nabokommuner og bydelene i Oslo vest.

Tall fra 9. juni

Anders Kildal

Anders Kildal

Erik Kjeldstadli
/Kristin Nilsen

Grete Syrdal
Erik Kjeldstadli

Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 19:24
Gjennomsnittlig samtaletid: 05:43
Koronamail: 36
116117: Gjennomsnittlig svartid: 03:28
Seniortelefon: 0 anrop
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Anders Kildal

Økt aktivitet på testing og koronatelefon etter demonstrasjonene i
Oslo, viktig med beredskap ved eventuelle smitteutbrudd.

Anders Kildal

Smittesporing
Til oppfølging: Flytskjema for smittesporing blir justert

Grete Syrdal

Kommunikasjon:
Positivt oppslag om i Aftenposten 10. juni om Bærum og smittesporing.

Lisa Bang

Smittesporere ved Folkehelsekontoret drar ut på enkelt skoler for
rådgiving etter avtale. Kommunikasjon følger opp med tanke på
dekning internt, evt eksternt
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Åpning av samfunnet
Gjennomgang av tjenester som er besluttet åpnet.
Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne Bærum kulturhus,
under forutsetning av de tiltak og smitteverntiltak som er beskrevet.
Videre er det p.t. forbudt med arrangementer der flere enn 50 deltar.
Hvis myndighetene øker taket til 200 personer 15. juni som varslet, kan
det tas inn 94 i salen som foreslått.
Begrensningen på 50 deltakere må dermed respekteres frem til
myndighetene beslutter noe annet.

Kristin Nilsen

Kommunedirektøren ber om at tjenester som fortsatt ikke er
gjenåpnet blir vurdert og meldt til en vurdering i tråd med denne
ordningen.
Hvis det er tjenester som bør vente er det fint om kommunedirektøren
får vite om det også.
Til oppfølging: Arbeid, aktivitets og dagtilbud til utviklingshemmede,
diskuteres på fredag.
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Grete
Syrdal/Morten
Svarverud

Personell
Åpningstid og dimensjonering presenteres vedr testing og telefoni for
sommeren, til beslutning i kriseledelsen i 10. juni. Presentasjonen lagt frem

for pandemigruppen.
Viktig med fleksibilitet ved eventuell endring i smittesituasjonen.
HR admteam utarbeider retningslinjer for karantene for ansatte i
forbindelse med feriereiser. Kommer tilbake til det på mandag.

Grete Syrdal

Kriterier for tilbakekalling fra ferie og presisering av deltakelse i større
arrangementer er under utarbeidelse av HR.
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BIOM team
Under arbeid: BIOM team jobber videre sammen med fellestjenester
om et tiltak, sammensetning og rigging av bemanning ved eventuelt
utbrudd.
Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn

Eventuelt
Oppfølging Vallerhjemmet og pårørende. Pårørende ringes opp og får
et tilbud om oppfølging fra Bærum helse og friskliv.
OPA møter mandag, tirsdag og torsdag – lager ferielister og oversikt
over møter gjennom sommeren.

Tom Steen/Ole
Ursin- Smith

Anders Kildal

Anders Kildal

Anders Kildal

