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Oppsummert statistikk
I uke ni fortsatte smitten å stige. Vi gikk fra 120 smittede i uke åtte til 177 i uke ni.
Andel nye smittede de siste 14. dagene er nå på 341 per 100.000. 58 % av de nye
smittede denne uken er smittet med mutert virus.
Denne uken har også antall skoler og barnehager berørt steget kraftig. Totalt 14
skoler og 11 barnehager ble berørt av ny smitte. Dette er mer en dobling av antallet
fra uke åtte. Det er skoler i alle deler av kommunen, og flere mindre utbrudd (2-3
positive). Antallet barn og unge som er smittet har steget med 48 % fra uke åtte til
uke ni, men andelen nye positive i gruppen 0-18 år ligger omtrent likt på 28 % mot 26
% uken før. Alle aldersgruppene har hatt en økning av antallet fra uken før, men
aldersgruppen 30 – 49 år har steget mer enn de andre gruppene og utgjør i uke ni en
større andel av de nye smittede enn uken før.
Det har vært kun ett nytt tilfelle med koronavirus tilknyttet sykehjem i uke ni, samt to
andre kommunale enheter (boliger) er berørt av smitte. Andelen smitte blant de over
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65 år ligger stabilt, men det er først og fremst de yngste i denne aldersgruppen som
er smittet.
I uke ni ble det tatt over 3100 tester, noe som tilsvarer 3,6 % av befolkningen. Det er
gått kraftig opp særlig grunnet det store antallet skoler og barnehager som er berørt,
som medfører mange i karantene. Alle i karantene anbefales testing både inn og ut
av karantenen (to tester). I tillegg er det en generell økning i smitte i hele samfunnet
som også påvirker etterspørselen etter testing.

Antall skoler og barnehager berørt av ny smitte uke 9:
Skoler

Barnehager

1

Sagdalen skole

1

Sørumsand Norlandia barnehage

2

Asak skole

2

Nordli barnehage

3

Kjeller skole

3

Idrettsparken barnehage

4

Brånås skole

4

Sommerly barnehage

5

Volla skole

5

Riisløkka barnehage

6

Vigernes skole

6

Tienbråten barnehage

7

Skjetten skole

7

Holthagen barnehage

8

Stav skole

8

Fjellboveien barnehage

9

Frogner skole

9

Vardefjellet barnehage

10

Skedsmo VGS

10

Dalen barnehage

11

Lillestrøm VGS

11

Solhaug barnehage

12

Tæruddalen skole

13

Gjellerås skole

14

Voksenopplæringen
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Vurdering

Smittestigningen vi så i uke åtte fortsatte i uke ni. Andelen mutert virus er også
stigende. Andelen smitte blant barn og unge holder seg stabil, selv om antallet nye
smittede totalt har økt – det betyr at antallet barn og unge som er blitt smittet sist uke
også har økt tilsvarende. Totalt sett 25 skoler og barnehager ble berørt av smitte (14
skoler og 11 barnehager). Det er flere barneskoler enn ungdomsskoler og
videregående, og mange barnehager, noe som tyder på mer smitte blant de yngre
barna. Dette er en endring fra tidligere. I tillegg ser vi at det flere steder er skjedd
smittespredning på skolen eller i barnehagen, slik at vi har fått flere mindre utbrudd.
Dette er bekymringsfullt. Skoler og barnehager som driftes i gult nivå har ofte
klassevise eller avdelingsvise kohorter, noe som fører til at mange barn går ut i
karantene på bakgrunn av ett nytt tilfelle med smitte. Deres familier anbefales også
ventekarantene inntil barnet i karantene er testet første gang. Dette gir utfordringer
med kontinuitet i undervisingstilbudet og barnehagetilbudet til barna, og gir økte
utfordringer for TISK arbeidet.
Barn og unge skal skjermes mest mulig fra tiltak, og kommunen hadde møte med
Folkehelseinstituttet i slutten av uke åtte for å diskutere mulige innstramminger av
tiltak for barn og unge da. Grunnet lite smitte i aldersgruppen, ble den klare
anbefalingen å fortsette på gult nivå. Denne uken har vi spesielt mot slutten av uka
sett en økning i antall smittede i aldersgruppen 0-18 år, mer spredning på skoler og
barnehager, flere mindre utbrudd, og berørte skoler og barnehager i hele kommunen.
Det har derfor vært flere møter og tett dialog med Folkehelseinstituttet om
situasjonen, og kommunen har fått støtte i vurderingen av at rødt nivå bør innføres
for grunnskoler og barnehager i en periode frem mot påske. Det anbefales at
fritidsaktiviteter for barn og unge innendørs stenges i samme periode. Målet er å få
ned antall nærkontakter som barn og unge har.
Det er spredt smitte i hele kommunen, ingen store utbrudd som drar smittetallene
opp. Antallet nye smittede fortsetter å stige, og vi ligger på 341/100.000. Andel ukjent
smitte er gått noe ned, men er fortsatt på 14 % noe som er relativt høyt. Med denne
smittesituasjonen vurderes kommunen nå til å ligge på risikonivå fire.
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Konklusjon

Stigningen av nye smittede fortsetter i Lillestrøm kommune, og vi har nå en andel
smittede siste 14. dagene på 341/100.000. Andelen mutert virus stiger noe til 58%.
Smitten sprer seg i hele kommunen, og stiger i alle aldersgrupper - men minst blant
de eldste. Andel ukjent smitte er fortsatt ganske høy på 14 %. Kommunen vurderes å
være i risikonivå fire. Det har vært en sterk økning i antallet skoler og barnehager
berørt, flere mindre utbrudd på skoler og barnehager, og økning i antall barn og unge
som er smittet. Det er en alvorlig smittesituasjon, veldig mange i karantene og
ventekarantene, og det vurderes derfor at kommunen bør begrense nærkontakter for
barn og unge for å bremse smittespredningen i skoler og barnehager og avhjelpe på
TISK arbeidet. Barnehager og skoler settes derfor til rødt nivå i en begrenset periode
frem mot påske.
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Kommuneoverlegen i Lillestrøm
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