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Økning smitte siden 9.des
Bærum øker, Oslo og landet for øvrig har en nedgang

Siden oktober er det flest smittede i aldersgruppen 10-19 år og 

40-49 år

40 % av de bekreftede tilfellene siste uke er bosatt på Rykkinn, 

Sandvika, Høvik og Stabekk

Vi har hatt en økning i smitte siste uke i barnehager. 

3 barn og 13 ansatte har nå  påvist Covid 19

Vi har fortsatt smitte på skoler og særlig videregående skoler

9 elever i videregående skole har nå påvist Covid 19

Vi har fortsatt utbrudd på sykehjem, men mange har blitt friske.

5 sykehjem har smitte. Til sammen 3 beboere (alle på Solvik) og        

13 medarbeidere har påvist Covid 19. 7 er døde siden august



Status og utvikling

Smittetrenden for hele 
landet er synkende.

Oslo har høyest andel 
tilfeller per 100 000, men 
er også synkende

Bærum øker siden 9. des



• Størst andel mellom 20-29 år

• Økende smitte blant ungdom

siden forrige uke og særlig

videregående skoler

• 7 % smittet i barnehage

• 5 % smitten i fritidsaktivitet

• 3 % smittet på skole

Smitte siste uke fordelt på alder og kjønn





21 % har ukjent smittekilde

43 % er smittet av 
nærkontakt i privat husstand

Antall nye nærkontakter satt i 
karantene: 419 (ca 3,6 
nærkontakter per 
smittetilfelle)

Sannsynlig smittekilde siste uke



Antall tester og andel positive svar øker

Testaktiviteten har steget
2474 tester siste uke
651 flere tester mer enn forrige uke

Andelen som testet positivt av alle 
som ble testet siste uke var 4,7 %. 

Oppgang fra 3,6 % i uken før



Smittevernkontroller

Det har de siste ukene vært gjennomført 634 smittevernkontroller i 
kommunen. 

Butikker, serveringssteder 
og 5 arrangementer har vært 
kontrollert

Serveringsstedene sliter med 
å overholde avstandskrav.
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