COVID-19

Epidemiologisk situasjonsrapport
for
Vestfold og Telemark, uke 13
29. mars 2021

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og Telemark
Samlet risikonivå i fylket vurderes til et fortsatt stabilt risikonivå 3. Risikonivået vurderes
som stabilt høyt eller synkende i Vestfoldkommunene og stabilt eller stigende i
Telemarkskommunene. Det er økende smitte fra uke 11 til 12 i Tokke, Bamble, MidtTelemark, Drangedal og Kragerø, ellers rapporterer kommunene om stabil eller ingen
smitte. Skien kommune rapporterer om mange eller flere smittede med ukjent smittevei.
Etterregistrering i Sykdomspulsen vil føre til at tallene vil øke noe.
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Det var 281 smittetilfeller i uke 12 mot 429 tilfeller i uke 11
Uke 12 hadde 169 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 222 uken før
10968 personer testet seg i uke 12 mot 14000 uken før
Andel positive blant de som testet seg var 2,6 % i uke 12 mot 3,1% uken før
10 av 23 kommuner, 43,5 %, har mer enn 50 smittetilfeller per 100 000 innbyggere og flere
enn 10 smittetilfeller siste 14 dager
Nye innleggelser per 100 000 innbyggere siste 14 dager har sunket fra 7,8 til 5,9
Trend i antall nye tilfeller er modellert den 24.03 av FHI til reproduksjonstall (R) 1,6
Engelsk virusvariant utgjør mesteparten av smitten i fylket
Risikonivået i Tønsberg, Færder og Drangedal er vurdert til 4. I Horten, Holmestrand,
Sandefjord, Skien, Bamble og Kragerø er risikonivået vurdert til 3. Larvik, Porsgrunn, Siljan og
Tinn vurderer sitt risikonivå til 2. Øvrige kommuner vurderer at de ligger på risikonivå 1
Tønsberg, Larvik, Færder og Horten har grunnskoler, videregående skoler og barnehager på
rødt nivå i trafikklysmodellen mens Holmestrand og Sandefjord har grunnskoler på rødt nivå.
Kragerø, Porsgrunn, Bamble og Skien har videregående skoler på rødt nivå.
I Tønsberg og Horten har 5.-10. trinn digital hjemmeopplæring, på enkelte skoler i Horten
omfattes alle trinn
Etter anmodning fra Statsforvalteren, har Regjeringen innført tiltaksnivå 5A (særlig høyt
tiltaksnivå) i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn,
Bamble og Siljan
Vinje, Nome, Kragerø, Midt-Telemark, Hjartdal, Tinn, Drangedal og Notodden har innført lokal
forskrift om påbud om munnbind innendørs i det offentlige rom
Sandefjord, Kragerø, Færder, Tønsberg, Drangedal og Vinje har innført forskrift som regulerer
påsketurisme, deriblant bestemmelser som regulerer campingplasser, gjestehavner,
alpinanlegg eller oppstilling av bobil
Flere kommuner har innført tiltak i forbindelse med påsketurisme og råd om bruk av
munnbind for helsepersonell
Videre håndtering av situasjonen i fylket vil bli vurdert fortløpende og i kommunemøte 31.03

Kilder: Sykdomspulsen 29.03. kl. 11.40, rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 29.03
Vedlegg: Risikovurderinger, smittede siste døgn og siste 14 døgn, smittede totalt, vaksinasjonsstatus og informasjon
(datagrunnlag/ system for egenvurdering av risikonivå og tiltak) vises i «Smitte- og vaksinasjonskartløsning», lenke:
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0afb5b5e4a9746d5a16530f7bdd3bdad

