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Kommuneoverlege
BIOM team
Kommunalsjef PLO
Kommunedirektør

Leder
Nestleder

Neste møte/sted: 10.06.2020 – 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: 1
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.
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og
unge: 10
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Testing. Tall per fredag -mandag
Totalt: 126
Teststasjon/legevakt: 106
Prøvetakingsbil 1 og 2: 20

Anders Kildal

Anders Kildal

Beslutning:
Testkriterier for testing gjennomgås og tydeliggjøres. Det er god
testkapasitet og pandemigruppen anbefaler at alle som faller inn under
kriteriene testes og ved tvil skal innbygger tilbys test.
Kommuneoverlegen tar kontakt med koronatelefoniteamet vedr dette.

Bjørg
Dysthe/Anders
Kildal

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.

Erik Kjeldstadli
/Kristin Nilsen

Koronatelefon: Gjennomsnittlig svartid: 00:18
Gjennomsnittlig samtaletid: 04:58
Koronamail: 0
116117: Gjennomsnittlig svartid: 01:58
Seniortelefon: 0 anrop
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Smittesporing
Hvilken kapasitet er det behov for? Sees i sammen heng med
beredskap gjennom sommeren, servicenivået til innbyggerne og
harmonisering med nærliggende kommuner.
Bruk av personell til testing ble diskutert. Informasjon til kriseledelsen
10. juni.
Til oppfølging: Flytskjema for smittesporing konkretiseres
Dimensjonering av teststasjonen på Fornebu, diskuteres i
kommunedirektørgruppen 8. juni.
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Åpning av samfunnet
Gjennomgang av tjenester som er besluttet åpnet.
Kommunedirektørgruppa har i dag tatt stilling til søknader om
gjenåpning.
Vurderingene om gjenåpning baseres på hvordan tjenesten ivaretar
smittevern, og hvilken grad gjenåpningen berører omdisponerte
ansatte.
Når det nå gis anledning til gjenåpning av noen tjenester er det blant
annet med grunnlag i lavt smittetrykk i samfunnet.
Tjenesten må kunne påregne at de må justere tjenesten ned, og stille
ansatte disponible for omdisponering på nytt hvis smittetrykket skulle
endre seg.
Kommunedirektøren har besluttet at Båtturer sommer 2020 kan
gjennomføres under forutsetning av at smittevernreglene følges og
disse gjelder for beboere/pasienter, ansatte, båtmannskap og frivillige.
Det skal føres logg.
Kommunedirektøren har besluttet at Norskopplæring for
medarbeidere gjenopptas ved skolestart 2020 under forutsetning av
gjeldende smittevernrutiner for skoletilbudet følges.
Kommunedirektøren har besluttet at Farmasøytisk tilsyn gjenopptas
fra september 2020 under forutsetning av at rutiner for besøk følges.

Anders Kildal

Anders Kildal/Grete
Syrdal

Grete Syrdal
Kristin Nilsen

Kristin Nilsen

Kommunedirektøren har besluttet at Frisører ved sykehjem og
omsorgsboliger for eldre gjenopptas. Fotterapi og frisørtjeneste kan
igangsettes under forutsetning av at smittevernreglene for 1:1 kontakt
etterfølges. Det skal ikke være venterom, og pasienten skal følges av
ansatt til behandling. Det åpnes ikke for eksterne kunder.
Kommunedirektøren har besluttet at Møtevirksomhet med eksterne
for tildelingskontoret gjenopptas. Det gjennomføres et arbeid i regi av
forvalter av EL10 knyttet til tilbakeføring til arbeidsplassen, det
anbefales at tjenesten forholder seg til konklusjonen i dette arbeidet.
Inntil videre er anbefalingen følgende: Møtene må foregå i
møterommene som ligger med direkteutgang til vandrehallen i EL10.
Hånd- og overflate desinfeksjon skal benyttes etter gjeldende
anbefalinger.
Kommunedirektøren har besluttet å gjenåpne det store
seremonirommet Haslum under forutsetning av de smitteverntiltak
beskrevet i søknad og av kommuneoverlege
I forbindelse med demonstrasjonen i helgen, ble eventuell smitte
diskutert.
Lisa Bang
Beslutning: Pandemigruppen anbefaler ansatte som var med i
demonstrasjonene og som arbeider med utsatte og sårbare grupper
enten å gå i karantene i 10 dager eller avklare med tjenesteleder om
de kan omdisponeres til andre oppgaver. Ytterligere informasjon
kommer i løpet av dagen. Skolelever får egen informasjon tilpasset,
budskapet.
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Personell
Til avklaring: Det er behov for å vurdere hvilken beredskap kommunen
skal ha i den situasjonen kommunen er i nå og hvilken beredskap som
trengs ved endring av situasjonen. Tas inn i kommunedirektørgruppen
og kriseledelsen for diskusjon.

Kristin Nilsen

BIOM team
Under arbeid: BIOM team jobber videre sammen med fellestjenester
om et tiltak, sammensetning og rigging av bemanning ved eventuelt
utbrudd.

Tom Steen/Ole
Ursin- Smith

Utstyr.
Risikovurdering og status og sentral lagerbeholdning: Grønn

Eventuelt

Anders Kildal

Oppfølging av tiltak Vallerhjemmet. Prioriterte tiltak for oppfølging.
Det er nedsatt en gruppe bestående av Kristin Nilsen, Morten
Svarverud, Tove Hagen Venås, verneombud tillitsvalgte. Rapporteres til
politisk nivå.

