Koronasituasjonen
Orientering til kriseledelsen fra Smittevernrådet
Med data oppdatert per utgangen av uke 47
Antall tilfeller per uke, ukenummer år 2020
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Nasjonal status og utvikling
• Smittespredningen i Norge er fortsatt høy
• Store geografiske variasjoner mellom og innad i fylker
• Økning i antall alvorlige forløp
• Stigning i tilfeller blant barn under 12 år og personer over 80 år
• Aldersgruppen 13-19 år har det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til
befolkningstallet
• Antistoffer (tegn på gjennomgått sykdom) ble i uke 45 påvist hos 3,3 % av
de testede

Nasjonale vurderinger
•
•
•
•
•

Epidemien har økt betydelig fra medio oktober
Oppblussing i Oslo-området
Mange lokale utbrudd over hele landet
Situasjonen er ustabil
Risikoen knyttet til epidemien er høy, både lokalt, regionalt og nasjonalt

Anbefalt lesing:
https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/2
020-11-05-notat-om-risiko-og-respons.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/a
ndre-halvar-2020/2020.11.18-ukerapport-uke-46-covid-19.pdf

Lokal status og utvikling per 24.11, graf per 20.11
• Totalt antall påvist smitte: 1438
• Tilfeller siste 7 dager: 249
• Tilfeller siste 14 dager: 619
• Totalt antall døde: 20

• Drammen sykehus
• 7 inneliggende
(ikke oppgitt hjemkommune)

Antall tilfeller av covid-19 rapportert per uke basert på
prøvedato gjennom hele pandemiperioden, Drammen kommune
(kilde: FHI)

Alders- og kjønnsfordeling uke 43-46

Antall tilfeller av Covid-19 tilfeller fordelt
på aldersgrupper - og kjønn, Drammen
kommune, uke 43-47
(kilde: FHI)

Fødeland – per 24.11

Antall tilfeller av covid-19
fordelt på fødeland gjennom hele
pandemiperioden, Drammen kommune
(kilde: FHI)

Testing og analyse
• Svært høy testaktivitet og høy andel påvist smitte

FHI – Sykdomspulsen for Drammen

Smittesituasjonen i Drammen
• Veksten i antallet tilfeller avtok ved slutten av uke 46
• Utflatende trend i løpet av uke 46 fortsatte i uke 47, men fortsatt for tidlig å si
med sikkert at det også er nedadgående

Vurderinger for Drammen
• Det er nå utbredt smitte i Drammen kommune
• Smittetall siste 14 dager er 619, nokså stabilt fra forrige ukes 641.
• Antall bekreftede smittede de siste 10 ukene er 1200.
• Estimering tilsier at om lag 40% av tilfellene påvises, dermed vil anslagsvis 3000
drammensere ha blitt smittet av koronaviruset fra uke 38.

• Forventet videre forløp
• Høy risiko for massesmittehendelser
• Forbud mot arrangement og skjenkestopp reduserer risikoen betydelig

• Økende antall alvorlige forløp
• Alvorlig sykdom kommer vanligvis i 2. sykdomsuke

• Innførte tiltak har hatt effekt, og bør ha økende innvirkning fremover

Tiltaksbehov
• Reproduksjonstallet "R" forteller hvor mange nye som smittes av en som er
smittet.
• Hvis R = 1, smittes i gjennomsnitt 1 ny person, og smittenivået holder seg stabilt
• Hvis R < 1, smittes i gjennomsnitt mindre enn 1 ny person, og antallet smittede synker
• Hvis R > 1, smittes i gjennomsnitt mer enn 1 ny person, og antallet smittede øker

• Når antallet nysmittede går nedover, har vi fortsatt et gitt antall smittede i
kommunen
• Hvis tiltakene våre holder R < 1, vil antallet smittede fortsette å synke
• Hvis vi løsner tiltakene nok til at R > 1, vil antallet smittede øke igjen

Tiltaksbehov II
• Med 249 bekreftede tilfeller siste uke, vil 40 % påvisningrad gi totalt antall
tilfeller på litt over 600.
• 600 er også anslaget på hvor mange som er i smittsom fase akkurat nå.
• Man regnes som mest smittsom 2 dager før og 5 dager etter symptomstart

• Ved fortsatte tiltak som gir R < 1, vil antallet nye smittede avta
• I vår hadde Norge en R på 0,7

• Dersom endrede tiltak gir R > 1, vil vi kunne få en dramatisk økning, verre enn
den forrige dramatiske økningen
• I oktober hadde Norge en R på 1,4, hittil i november har Norge en R på 1,2

Lokal forskrift – oppdatert per 17. november
• § 1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller
fritidsaktiviteter innendørs
• §2 Forbud mot utendørs arrangement og aktiviteter
• §3 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre
• §4 Kollektivreiser
• §5 Munnbind i taxi
• §6 Karantene
• §7 Hjemmekontor og møtevirksomhet
• §8 Bruk av munnbind
• §9 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter
ikke kan overholdes
• §10 Forbud mot arrangementer innendørs
• §11 Gjennomføring av arrangementer utendørs
• §12 Serverings- og skjenkesteder

Tiltak utover nasjonal og lokal forskrift:
-Anbefalinger følgende i kommunens helse- og omsorgstjenester
• Det anbefales at helse- og omsorgsvirksomhetene går gjennom sine aktiviteter på nytt for å sikre at
forholdene er tilfredsstillende smittevernmessig. Det skal legges til rette for at man så langt som mulig kan
holde 2 m avstand og at øvrige smittevernråd kan overholdes.
• Den enkelte virksomhet må vurdere om det er tjenester som skal utsettes, i påvente av en situasjon med
lavere smitte / stabilisert smittesituasjon. Dette vil være tjenester som det er vanskelig å gjennomføre på
en smittevernmessig betryggende måte, og der det er forsvarlig at tjenesteytingen utsettes. Det er særlig
viktig at barn og unge ikke rammes på en uheldig måte.

• Alle møter mellom mennesker utenom husstand/tilsvarende, skal i utgangspunktet være på 2 m avstand.
Når to personer må være på under 1m avstand bør munnbind benyttes.
• Pasienter og brukere som har for dårlig funksjon skal ikke bruke munnbind. Pasienter og brukere på
sykehjem, i hjemmetjenesten og Tilrettelagte tjenester skal til vanlig ikke bruke munnbind.
Evalueres i løpet av november
-Oppsøkende virksomhet i innvandrermiljøer

-Tiltaksnivå på skolene satt til rødt

Tiltaksnivå i skolene
• Rødt tiltaksnivå ble innført på videregående skoler i Drammen fra 9.11
• Rødt tiltaksnivå ble innført på barne- og ungdomsskoler fra 12.11
• Antallet koronasmittede barn har økt mer enn i befolkningen ellers

