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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Lav smitte, men flere utbrudd med mutert virus 
o Høringsnotat mottatt om stengte grenser for helsepersonell, svares ut 

• Vaksine 
o Astra Zenica vaksinen er godkjent i EU 

• Smittesituasjon 
o Uke 5 – 40 positive og nedgang fra uke 4 
o 149 smittede /100000 innbyggere i uke 5 
o Smitteveier i uke 5: 25% ukjente, 22% i husstand, 30% arbeidssted og 18% i private 

sammenkomster 
o Aldersfordelingen viser at unge voksne i alderen 20-29 utgjør den største andelen av 

smittede 
o Andel positive tester de siste to uker er 3,2% 
o Rapporten viser at vi nå ligger på risikonivå 2/3 
o Møte med FHI 9/2 m.t.p veien videre 
o Det er en ustabil situasjon p.g.a påvisning av mutert virus 
o Hittil i dag er det påvist 6 positive tilfeller 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Stille og rolig, men noen i karantene 
o Det er gitt tilbakemelding om at elever i VGS kan komme i praksis, men at dette kan 

endres på kort varsel 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o En del virksomheter som er berørt av smitte. Det blir større grupper i karantene på 

gult nivå ved smitte. Håper å unngå rødt nivå på kort varsel 

o Det har kommet inn spørsmål fra ansatte om munnbind med visir og evt om dette er 

noe som kan tas i bruk i skolen. Dette spørsmålet kom også opp i HAMU møte i dag. 



Tilbakemelding fra helse er at vi forholder oss til nasjonale retningslinjer om å unngå 

bruk av munnbind i skole og barnehage. 

 

• Teknisk  

o Pr. nå er det ca. 10 beboere på karantenehotellet 

• Samfunn  

o Når det gjelder å tolke nasjonal forskrift om kjøpesenter så må butikker gjøre dette 
etter beste evne selv og evt. I samarbeid med politiet 
 

• Organisasjon v/Reidar – ikke noe nytt å melde 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Sluttføring på spørreundersøkelse til befolkningen. Sendes ut i løpet av denne uken 

o Kommunikasjonsutfordringer med mutert virus informasjon 

 
Eventuelt 

• FHI anbefaler Sarpsborg å fortsette med Ring 1, forskrift 5C. Dvs det samme som siste uke 

• Det skal gis en tilbakemelding på høring om stenging av grenser for helsepersonell. 

Tilbakemeldingen fra Sarpsborg er at det blir en kritisk situasjon for oss om ikke vi kan få 

bruke helsepersonell fra Sverige. Anita lager et utkast som går til Reidar for gjennomlesning 

før det sendes. 

• Oppdatert veileder fra FHI på ishaller. Denne gir i utgangspunkt en åpning for at individuell 

trening kan foregå i Sparta Amfi, men ikke lagtrening slik som hockey. FHI skal komme med 

en avklaring om de som har vært smittet allikevel kan trene. 

 


