COVID-19

Epidemiologisk situasjonsrapport
for
Vestfold og Telemark, uke 4
26. januar 2021

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og Telemark
Epidemiologiske data viser en nedgang i smittetilfeller fra uke 2 til uke 3. Samlet risikonivå
i Vestfold og Telemark vurderes å være nivå 2 – kontroll med klynger. Horten kommune
har som randsonekommune til Nordre Follo nasjonalt bestemt tiltaksnivå 4 med
tilhørende forsterkede smitteverntiltak. Kommunene rapporterer at de har god kontroll
satt opp mot tilgjengelige ressurser.
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I uke 3 ble det meldt 140 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 173
smittetilfeller uken før - tilsvarer risikonivå 2
Det er stor nedgang i antall som testet seg i uke 3 - 6668 personer mot 8924 uken før
Andel positive blant de som tester seg har en liten stigning fra 1,9% i uke 2 til 2,1% i uke 3 tilsvarer risikonivå 3
8 av 23 kommuner, 35%, har mer enn 50 smittetilfeller per 100 000 innbyggere og flere enn
10 smittetilfeller siste 14 dager - tilsvarer risikonivå 3
Nye innleggelser per 100 000 innbyggere siste 14 dager er 3,1 - tilsvarer risikonivå 1
R for Vestfold og Telemark er modellert til å være lik 1,2 - tilsvarer risikonivå 3
Det er stor andel smittetilfeller med kjent smittevei i de fleste kommunene
Kommunene opplyser bla. om mindre smitteutbrudd tilknyttet et sykehus, smitteutbrudd på
sykehjem og importsmitte fra utlandet
Det meldes om et atypisk utbrudd med mulig høyere smittsomhet i Larvik og omfattende
utbrudd ved et sykehjem i Sandefjord. Prøver er sendt til sekvensering
Horten kommune vurderer sitt risikonivå til 3, men er nasjonalt vurdert til tiltaksnivå 4 som
randsonekommune til Nordre Follo. 8 kommuner: Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord,
Larvik, Porsgrunn, Skien, Notodden og Færder vurderer sitt risikonivå til 2. Øvrige kommuner
vurderer at de ligger på risikonivå 1
Barnehager og skoler er på gult nivå i trafikklysmodellen, med unntak av Horten, Sandefjord
og Larvik kommuner hvor videregående skoler er på rødt nivå
Skien, Porsgrunn, Bamble, Larvik, Tønsberg og Færder kommuner har lokale forskrifter.
Forskriftene omfatter per 26.1 bla. bruk av munnbind, forbud mot breddeidrett for voksne og
gruppetrening innendørs, forbud mot arrangementer og regulering av lokale skjenketider
Enkelte andre kommuner har tiltak som omfatter bla. bruk av munnbind i det offentlige rom,
kollektivreiser, drosje eller for helsepersonell, særlig der man ikke kan holde 1 m avstand og
enkelte kommuner oppfordrer til å ikke besøke de 15 randsonekommunene til Nordre Follo
Det er påvist mutert variant av viruset ved to tilfeller i Skien, Horten. Tilfellene er smittet i
utlandet og har vært håndtert i tråd med regler om isolasjon og karantene av nærkontakter.
Det er ingen indikatorer på videre smitte.
Statsforvalteren finner pr 26.1 ikke grunnlag for samordning av tiltak

Kilder:
Rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 25.1.2021 og Sykdomspulsen 25.1 kl. 13.00
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

