
Koronasituasjonen
Orientering til Hovedutvalget 05.11.20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

10 15 20 25 30 35 40 45

Antall tilfeller per uke, ukenummer år 2020



Nasjonal status og utvikling

• Overvåkingsdata og modellering viser en betydelig økende smittespredning 
den siste tiden etter en gradvis og langsom økning gjennom høsten

• Stigende trend i antall personer innlagt på sykehus grunnet covid-19, men 
fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall

• Et økende antall smittes i utlandet, primært Polen

• En betydelig smitteøkning i uke 43 og 44, som er forverret i uke 45



Lokal status og utvikling

• Totalt antall påvist smitte: 

• Tilfeller siste 7 dager: 216

• Tilfeller siste 14 dager: 

• Totalt antall døde: 16

• Drammen sykehus

• 5 inneliggende ( 1 forrige uke) 
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Lokal status og utvikling – siste dager per 02.11

• Siden 02.11. går kurven eksponentielt 
oppover

• Økende andel der man ikke kan påvise 
sikker smittevei ved publiseringstidspunkt
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Testing og analyse

• Sterkt økende testaktivitet og økende andel påvist 
smitte

• Pr. 04.11 er det 5% positive prøver 03.11. ble det 
tatt 1500 prøver

( kapasitet pålagt er 5% er 800 pr. dag)
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Vi er i en bølge

• Det arbeides nå med ca. 70 smitteklynger. Stadig nye klynger

• Forventet videre forløp
• Høy risiko for massesmittehendelser

• Med et høyt antall smittede er risikoen stor for at en smittet deltar på arrangement

• Vi er i ferd med å få en overgang fra klynger/utbrudd til generalisert smittespredning, 
altså «bølge»

• Antallet smittede gjør at skoler, helsevirksomheter og andre virksomheter vil 
involveres, da de smittede går på skole og har arbeidsplasser



Bakgrunnen for at vi så behov for nye tiltak

• Vi ser en kraftig økning i smitte og utvikling i retning av en bølge.

• Det er nå smitte på et høyt antall arenaer, og sannsynligheten for betydelig 
videre smitte er stor.

• Det vurderes at TISK-stragegien (testing, isolering, smittesporing, 
karantenering) sammen med smale, målrettede tiltak derfor ikke vil være 
tilstrekkelig til å få kurven til å flate ut.

• Det vurderes at det i tillegg til TISK er behov for brede, befolkningsrettede 
tiltak.

• Det er svært viktig å sikre etterlevelse av tiltakene og det ble derfor anbefalt 
en forskriftsfesting



Nåværende lokale tiltak og påbud

• Råd og regler for korona

• Se hva som gjelder i Drammen kommune.

• Råd og regler for innbyggere i Drammen

• https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/

• https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/rad-
og-regler-for-korona/

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/rad-og-regler-for-korona/


Forskrift
vedtak i Formannskapet 

03.11.20

Forskriften trer i kraft 4. november kl. 18.00 og 
gjelder inntil videre



.

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger
med stor trafikk. Dersom kollektivtransport 
likevel  benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å
følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn 
til medreisende.
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende
i kollektivtransporten bruke munnbind. 
Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som 
av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 



§ 2 Serverings- og skjenkesteder

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).
Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre 
kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre 
senest 30 minutter etter dette.
For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn 
gjester etter kl.22.00.
Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å 
bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene 
har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde 
en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, 
med unntak av kortvarige passeringer til andre.



§ 3 Plikt til å bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand skal det brukes munnbind i butikker,
i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler 

for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver 
fysisk aktivitet.

For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk 
av munnbind i forskriften § 1 og § 2.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det 
ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke 
ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk 
av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger 
om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. 



§ 4.Karantene
Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid 
gjeldende karantenereglene.
Innbyggere i Drammen kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i 
egen bolig.
Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 
Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres
i virksomheten er gitt ansatte.
For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser,
i møter, og på kurs, seminarer o.l. 



§ 6Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere 
eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster 
med flere enn 10 personer til stede.
Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å 
arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som 
er dimensjonert slik at 
alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.
Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de 
tilstedeværende er fra samme husstand. 



§ 7 Gjennomføring av arrangementer 

• Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn:

• Innendørs arrangementer uten faste plasser kan ikke har flere enn 20 person til stede.

• Innendørs arrangementer med faste plasser kan ikke ha flere enn 200 til stede.

• Utendørs arrangementer kan ikke ha flere enn 200 til stede.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde 
minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. 
Bestemmelsen om 1 meter gjelder likevel ikke ved arrangementer med fastmonterte seter. 

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete 
mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme 

husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det skal ikke sitte personer i mer 
enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i 

alle retninger til personer i annen husstand, jf. covid-19-forskriften § 13c annet ledd.



Lokale tiltak

• I tillegg til at alle bør redusere antallet nærkontakter, oppfordres alle 
innbyggere i Drammen kommune til ikke å sosial omgang med flere enn 10 
ulike personer i løpet av én uke.

• 10 personer er uten andre i husstanden din, og barnehage- og skolekohortet
til barnet ditt.



Nåværende lokale tiltak og påbud

• Drammen kommune råder alle som er i risikogruppe om å leve tilbaketrukket 
for å unngå smitte.

Folkehelseinstituttets råd til risikogrupper

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1

