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Oppsummert statistikk: statistikken viser at Lillestrøm kommune fortsatt har en
alvorlig smittesituasjon, med 61,5 nye smittede per 100.000 innbyggere siste 14.
dagene. Det er først og fremst voksne mellom 20 og 50 år som blir smittet, de fleste
etter innreise, i private hjem eller på arbeidsplass. Rundt en fjerdedel av de nye
smittede har ukjent smittekilde. Det er en økning, og noe som tyder på at det er mer
skjult smitte i samfunnet vårt. Dette er bekymringsfullt, da vi ikke vet hvor denne
smitten sprer seg. Vi har to kommunale virksomheter berørt av smitte, på
Husebyjordet omsorgsboliger og Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Per nå er
ingen beboere smittet. To andre helsevirksomheter i kommunen er berørt av smitte,
ved et fastlegekontor og et fysikalsk institutt. Vi har hatt ett utbrudd ved studiested
som fortsatt ikke er avsluttet, men hvor det ikke har vært nye positive siste uken.
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Erfaringsdata
Tilbakemelding kommuneoverleger + smittesporing: Kommuneoverlegene har
fått mange henvendelser angående gjennomføring av arrangementer. Der det er
mottatt bekymringer rundt arrangementer som skal gjennomføres er det iverksatt
dialog med arrangør. Ingen arrangementer er blitt stengt eller avlyst med hjemmel i
smittevernloven. Det er løpende dialog med større aktører innen næringsliv og
handel.
Det har vært flere arbeidstakere som har testet positivt i forbindelse med innreise fra
andre land. Arbeidsgivere har kunnet unnta visse arbeidstakere karantene etter
covid-19 forskriften, så fremt de testes like etter ankomst og igjen etter fem dager.
Hvis første testen var negativ kunne de jobbe, men måtte ha karantene på fritiden.
Fordi første test tas rett etter ankomst kan de utvikle sykdom i etterkant av testen, og
da ha utsatt kolleger for risiko for smitte i tiden de har jobbet. Videre har de ofte ikke
egnet bosted for isolasjon, og da er det stor risiko for at personer i samme husstand
også blir smittet. Nasjonale myndigheter har tatt tak i denne problematikken, og
kommet med innskjerpinger slik at det ikke lenger er anledning til å unnta karantene
for arbeidere fra røde land i EU/EØS.
Tilbakemelding fra kommunalområdene: De kommunale områdene melder ikke
om store endringer. Det jobbes kontinuerlig etter smittevernveilederen på skoler og
barnehager, og med å følge overordnede anbefalinger for smittevern, blant annet i
forhold til besøk, på institusjoner. På grunn av virksomhetenes ulike lokaler og
driftsform, vil ulike virksomheter ha noe ulike løsninger for å kunne følge de
overordnede smittevernsanbefalingene.
Alle kommunalt ansatte er anbefalt hjemmekontor der det lar seg gjennomføre.
Tilbakemelding fra idretten: det ble gjennomført et møte med idrettsrådet onsdag
21.10.20. Tilbakemeldingen fra idretten er at de ønsker å starte opp med en gradvis
åpning av breddeidretten for voksne. Per i dag kan voksne trene, men må
opprettholde en meters avstand. Det å ikke kunne trene med nærkontakt eller spille
kamper fører til at idrettslagene opplever frafall av aktive voksne. De ønsker derfor å
åpne for nærkontakt mellom spillere, og kamper for de over 18 år. Idretten er gode
på smittevernrutiner, og mener idretten er viktig for folkehelsen og for å hindre videre
frafall blant medlemmene.
Tilbakemelding fra utelivsbransjen: Utelivsbransjen har innført registrering av
gjester. Forholder seg til begrenset åpningstid. Ønsker forutsigbarhet. Et utbrudd på
utested for noen uker siden. Ingen smittede knyttet til utesteder nå. I helgen ble ett
utested stengt av politiet, hvor det blant annet ble avdekket manglende smittevern.
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Kommuneoverlegen vedtok stenging med øyeblikkelig virkning, inntil rutiner for
smittevernfaglig drift kunne fremlegges kommunen.
Tilbakemelding fra politiet: ikke så mye oppdrag på hjemmefester siste tiden, men
opplever mange ansamlinger av ungdommer rundt togstasjonen i Lillestrøm sentrum
særlig på kveldstid. Ikke bare lokal ungdom, men fra mange kommuner.
Oppsummert erfaringer: Erfaringer siste ukene viser at det fortsatt er stort behov
for rådgivning rundt arrangementer og smitte. Ingen arrangementer er stengt med
hjemmel i smittevernloven. Det har vært mye jobb med smitte hos arbeidstakere fra
utlandet, som er unntatt karanteneplikt. Dette er det kommet innskjerping på
nasjonalt. Idretten ønsker å åpne opp for mer nærkontakt hos voksne i
breddeidretten, merker frafall blant utøvere. Utelivsbransjen har innført registrering
av gjester. Det er i utgangspunktet god dialog med utelivet. Ett sted ble stengt etter
smittevernloven mandag, inntil rutiner for smittevernfaglig drift fremlegges for
kommunen.

Situasjonen nasjonalt og regionalt:
Situasjonen i Norge: Smittesituasjonen i Norge er forholdsvis lav sammenlignet
med resten av Europa. Registrert smittet de 14 siste dagene er 41,5 per 100 000.
Regjeringen er allikevel særlig bekymret for smitteutviklingen i og rundt Oslo, hvor
smittetallene er økende.
Situasjonen i Oslo: Smittesituasjonen i Oslo er bekymringsfull. Registrert smittet de
14 siste dagene er ca. 104 per 100 000, men det er store forskjeller mellom
bydelene, fra ca. 40 per 100 000 til ca. 156 per 100 000. Oslo viderefører sine ekstra
tiltak, og innfører i tillegg ekstra tiltak fra og med torsdag kl. 1200.
Situasjonen i nabokommuner/Nedre Romerike: I Lørenskog er det de siste 14
dagene registrert ca. 82 smittede per 100 000. De har til nå hatt de samme tiltakene
som Oslo, og vurderer Oslo sine nye tiltak mandag ettermiddag.
Faglige anbefalinger nasjonalt og regionalt: Nasjonale myndigheter ser at
Osloregionen er et felles bo- og arbeidsmarked, og har anbefalt kommuner nær Oslo
å vurdere smittesituasjonen i regionen som helhet og ikke bare egen smittesituasjon.
De anbefaler at alle kommuner med høye smittetall innfører en rekke tiltak, som er
tilsvarende tiltakene som Oslo har innført. I tillegg har nasjonale myndigheter
kommet med innskjerpende tiltak som skal gjelde nasjonalt.
Nye nasjonale tiltak gjeldende fra 28.10.20:
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I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til
husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være
flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
1. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i
barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på
arrangementer.
Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i
kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha
en grense på maksimalt 50 deltakere.
Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement
begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte
seter.
Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med
etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og
arbeidstakere.
Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger
få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn
150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester
positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne
å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen
trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke
tilbakevirkende kraft.
Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også
reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag
og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres
også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i
fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28.
oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å gå gjennom
karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

Videre anbefaler regjerningen følgende lokale tiltak for kommuner med høy smitte:
•

•

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale
sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og
barneskolekohorter.
Påbud om munnbind bør innføres ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen.
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•
•
•
•
•
•

Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker,
kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle
ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
Forbud bør innføres mot innslipp ved utesteder etter kl. 22:00.
Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer
uten fastmonterte seter (normalt 200).
Påbud bør gis om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke
krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.
Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette
er praktisk gjennomførbart.
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