Koronapandemien
- Status Kontrollutvalget 12. mai ‘21

Situasjonsbilde nasjonalt
• 5 724 meldte smittetilfeller siste 14 dager
• Reduksjon på 58% fra toppen i uke 11 til uke 17
• Vi er sannsynligvis over smittebølge 3
• Nedgang i antall innleggelser på sykehus som
følge av Covid-19-sykdom

• Siste R-tall beregnet til 0,7 (smittespredning) men
samtidig estimeres det at kun 58% av
smittetilfellene oppdages

Situasjonsbilde i Innlandet
•
•
•
•

290 meldte smittetilfeller siste 14 dager

•
•

Bildet er fortsatt preget av usikkerhet

Synkende smittetrend siste uke
Ingen smitteutbrudd for øyeblikket
Sel og Øyer på risikonivå 3

Spredningen skjer i stor grad i ungdomsmiljøene

Situasjon for fylkeskommunal virksomhet
•
•

Alle skoler på gult nivå

•
•

Fagskolen Innlandet – digital undervisning

•
•
•
•

Varierende tiltak i tannhelsetjenesten

Delvis digital hjemmeundervisning på flere
av skolene pga. karantene
Utfordringer med smittevern på skoleskyss
håndteres bra av Innlandstrafikk
Sentraladministrasjonen på hjemmekontor
Stopp i arrangementer

Kun nødvendig arbeidsreiser gjennomføres

Nye tiltak i fylkeskommunen
•

Åpning for gjennomføring av
overnattingsturer i vgs. for å nå mål i
læreplanen

•

Fortsette dialogen med russen i
samarbeid med kommuneoverleger,
fylkeslege og Politiet

•

Vurderer felles rammer for elev- og
lærlingereiser til utlandet skoleåret 21/22

•

Følger nasjonal gjenåpningsplan

Vaksineringsscenario

1 488 000 har
pt. fått første
dose

Gjenåpningsplanen nasjonalt
• 4-trinns plan uten datoer men
med forutsetninger:

➢ smittesituasjon og

sykdomsbyrde
➢ kapasiteten i helsetjenesten
➢ tempoet for vaksinasjon

• Barn og unge prioriteres først,
deretter arbeidsplasser og
næringsliv

Gjenåpningsplanen
•
▪
▪

Trinn 1 (Iverksatt 16. april)
Lette på tiltak som ble innført før påske.
Det vil blant annet si å vurdere:
Inntil 5 gjester i private hjem
Arrangementer som kun samler personer fra
én kommune kan gjennomføres

▪
▪

Skjenking til kl. 22, med krav om matservering

▪

Inntil 100 personer på arrangementer
innendørs

▪

Inntil 200 personer på arrangementer
utendørs

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1
meter

•

Trinn 2

▪

Økt fysisk undervisning i høyere utdanning
inkl. fagskoler

▪
▪
▪
▪

10 besøkende i private hjem

▪
▪

Reiser innenlands

Skjenking til kl. 24 uten matservering
Inntil 200 på innendørsarrangement
Organisert trening inkl. idrettsarrangement for
barn med publikum
Lettelser ved inn- og utreise av landet

Gjenåpningsplanen
•

Trinn 3

•

Trinn 4

▪

Inntil 20 gjester i private hjem, 50 personer i
leide lokaler

Normalisering

▪

Eventuelt bruk av hurtigtester og koronapass
ved offentlige arrangement

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Normale skjenketider

▪

Fortsatt antallsbegrensninger ved
arrangement og aktiviteter

▪
▪
▪

Fortsatt bruk av innreiserestriksjoner

▪

Fortsatt anbefaling om bruk av hjemmekontor
Seriespill og konkurranser for breddeidretten
Åpning for utenlandsreiser – bruk av
testing/karantene og koronapass
Åpning for arbeidsinnvandring

Basale smitteverntiltak vil gjelde

Fortsatt anbefaling om bruk av hjemmekontor
(sannsynlig fritak for de som er vaksinert)

Ny vurdering av planen før sommeren
Vurderinger ved bruk av koronapass,
massetesting

