Notat

30.06.2021

Risikovurdering per 29. juni 2021 for Covid-19 utbruddet,
Nordre Follo kommune
•

Kort oversikt: Smittesituasjonen er fremdeles rolig i Nordre Follo. På bakgrunn av
sommerferieavvikling vil det i ukene som kommer kun produseres en kortfattet
risikorapport med de viktigste indikatorene tilsvarende denne ukes vurdering.
Den siste tidens meldte smittetilfeller er i all hovedsak relatert til en pågående
smitteklynge knyttet til enkelte årskull ved Roald Amundsen videregående skole.
Smittesporingen oppleves av flere årsaker som utfordrende. Denne smitteklyngen kan
forklare en liten økning i antall smittede denne uken og situasjonen oppleves derfor
fremdeles altså under god kontroll.

•

Nye varianter: Det er ikke oppdaget nye tilfeller av Delta-varianten av koronaviruset i
Nordre Follo. Laboratoriet ved A-hus melder nå at de helgenomsekvenserer alle positive
prøver inneholdende nok biologisk materiale til å utføre prosedyren. Alle prøver fra Nordre
Follo som ble sekvensert i juni måned tilhørte Alfa-varianten (tidligere kalt den engelske
varianten).

•

14 dagers- insidens per 100 000 for Nordre Follo: 26,7 mot 18,3 på samme tid i forrige uke.
(tall fra Sykdomspulsen)
14 dagers- insidens per 100 000 for Viken fylke: 25,2 mot 28,9 på samme tid i forrige uke.
14 dagers- insidens per 100 000 for Oslo kommune: 56,4 mot 64 på samme tid i forrige
uke.
14 dagers- insidens per 100 000 for hele landet: 43,1 mot 42,3 på samme tid i forrige uke.

•
•
•

Følgende diagram viser antall smittede som er meldt i Nordre Follo siste 14 dager.

•

Antall meldt inn til MSIS for uke 25 for Nordre Follo: 11 mot 5 i uke 24

•

Antall testede: 1290

•

Prosentandel testede: 2,14

•

Andel positive av testene: 0,9% mot 0,4% i uke 24

•

Gjennomsnitt av andel positive siste 14 dager: 0,65%
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•

Aldersfordeling: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede i perioden 13.
juni til 26. juni. Det er 81,8% av alle smittede som er i aldersgruppen 15-24 år, da mye blant
personer født i 2003 og 2002.

•

Barn og unge: Med hjemmel i smittevernloven §4-1, samt myndighet delegert ordfører fra
kommunestyret traff ordfører den 25. juni vedtak om at kommunens barnehager, barneog ungdomsskoler følger grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen fra 26. juni til og med
27. august 2021. Dette medfører i praksis at skolefritidsordningen, Sommerskolen samt
barnehager nå drifter på grønt nivå. Alle skoler, inkludert videregående skoler er bedt om å
forberede oppstart på grønt nivå til høsten.
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•

Covid-19- Vaksinasjon:
Følgende tabell viser oversikt over antall innbyggere som er registret å bo i Nordre Follo
(SSB) med tilhørende antall og prosentandel vaksinert.
I følge SYSVAK (nasjonalt vaksinasjonsregister) har Nordre Follo per 29. juni 21 administrert
46 866 mot 41 051 vaksinedoser på samme tid i forrige uke.

Andre nøkkeldata
• Andel med ukjent smittevei: Av de siste 11 smittede er det en som har ukjent smittevei,
men vedkommende tilhører likevel en kjent sosial/kulturell gruppe.
• Antall personer i karantene: 60
• Antall personer innlagt på sykehus med Covid-19 fra Nordre Follo kommune: under 5
personer. Ahus er i ordinær drift.
• Belastning på kommunal helse- og omsorgstjenesten: Ingen
• TISK- kapasitet: Det er meget god kapasitet på testing og smittesporing.
Nordre Follo kommune vurderes nå å være i Nivå 1 (Kontroll)
Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Ny risikovurdering gjøres av konst. kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann onsdag 07. juli,
med publisering senest 08. juli 21.
Med vennlig hilsen
Kerstin Anine Johnsen Myhrvold
Kommuneoverlege
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