COVID-19

Epidemiologisk situasjonsrapport
for
Vestfold og Telemark, uke 21
01. juni 2021

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og Telemark
Samlet risikonivå i fylket vurderes til risikonivå 3. Larvik vurderer risikonivået til 4
(utbredt spredning) mens risikonivået i Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Færder, Skien
og Midt-Telemark er vurdert til 3 (økende spredning). Det rapporteres om økende smitte
fra uke 21 til 22 fra Sandefjord, Tokke og Vinje kommuner. Holmestrand rapporterer om
mange med ukjent smittevei.
Etterregistrering i Sykdomspulsen vil føre til at tallene vil øke noe.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det var 272 smittetilfeller i uke 21 mot 467 tilfeller i uke 20
Uke 21 hadde 175 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 221 uken før
10267 personer testet seg i uke 21 (2,6% positive) mot 11825 uken før (3,9% positive)
9/ 23 kommuner har over 50 tilfeller pr 100 000 innbyggere og over 10 tilfeller siste 14 dager
Nye innleggelser per 100 000 innbyggere siste 14 dager har steget fra 5,5 til 6,9
Trend i antall nye tilfeller er vurdert av FHI 31.05 til «usikker»
Risikonivået i Larvik er vurdert til 4. Færder, Skien og Midt-Telemark vurderer sitt risikonivå til
3. Horten og Porsgrunn vurderer sitt risikonivå til 2. Øvrige kommuner vurderer at de ligger
på risikonivå 1
Pr 01.06 har Holmestrand og Sandefjord videregående skoler på rødt nivå i
trafikklysmodellen, mens Larvik har barneskoler på rødt nivå
Flere kommuner har gjennomført eller planlegger massetesting i skolene
Det er innført nasjonalt tiltaksnivå 5B i Skien, Porsgrunn, Bamble og Larvik. Skien, Porsgrunn
og Bamble har i tillegg likelydende lokale forskrifter deriblant forbud mot organisert
fritidsaktivitet for de eldre enn 13 år, antallsbegrensinger ved begravelser og bisettelser, krav
til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringsteder, kapasitetsbegrensninger i
kollektivtrafikken og restriksjoner ved private sammenkomster
Holmestrand, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Kragerø, Nome og Midt-Telemark har pr 01.06
lokale forskrifter om påbud om munnbind
Holmestrand og Tønsberg har pr 01.06 lokale forskrifter om restriksjoner for treningssentre
Holmestrand, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Kragerø, Nome og Midt-Telemark har pr. 01.06
lokale forskrifter om restriksjoner for arrangementer
Tønsberg og Holmestrand har pr 01.06 lokale forskrifter om stenging av enkelte virksomheter
deriblant lekeland og bingohaller
Holmestrand har pr 01.06 påbud om hjemmekontor og restriksjoner for serveringssteder
Holmestrand og Larvik har pr 01.06 lokale forskrifter om stans av organisert fritidsaktivitet
Holmestrand, Larvik og Sandefjord har pr 01.06 lokale forskrifter om restriksjoner i private
sammenkomster
Tønsberg, Nome, Holmestrand og Midt-Telemark har pr. 01.06 lokale forskrifter om
begrensninger i skjenketiden
Videre håndtering av situasjonen i fylket vurderes fortløpende og i kommunemøte 02.06

Kilder: Sykdomspulsen 31.05. kl. 11.30, rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 02.06
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

