Koronavirus
Rapport uke 2/2022

Beredskapsbilde
Område

Beskrivelse

Smittesituasjon

Antall smittet per 100 000/14 dager: 940 (11.01.22).

Status
Gul

88 smittet i løpet av helga, 22 med ukjent smittevei, 8 elever i barneskolen,
7 i ungdomsskolen, 3 på videregående og 4 barnehagebarn.
49 av de voksne var vaksinert med to eller tre doser og 3 var uvaksinert.
Smittetallet beregnet over de siste 14 dagene går opp, og vi ligger nå på
nivå med Tromsø og Trondheim. Det skyldes ikke mindre testing, men det
er uklart hvilken vekt vi kan legge på det. Aldersfordelingen av de smittede
er relativt konstant med median alder ca. 30 år

Omikronvarianten

Vi har sannsynligvis en betydelig andel omikron pr nå.

Gul

Antall testede

Til sammen ble det utført 1 232 PCR-tester i uke 1.
Grønn

Andel positive
tester

17% i uke 1. (26% nasjonalt)

PCR-kapasitet og
svartid

God kapasitet. Svartid under 24 timer.

Vurdering

Vurdering: Stigende smitte i Bodø, vi følger stigninga i resten av landet.

Øvrige
Vi ser et avtakende antall konsultasjoner rundt luftveisinfeksjoner
luftveisinfeksjoner

Influensa

2 tilfeller influensa i uke 50. 1 tilfelles i uke 2.
21,5% av befolkningen er nå vaksinert, 57,3 % av befolkningen over 65
år (10.01.22).

Grønn

Grønn

Fremdeles ikke tegn til lokal spredning.
Koronavaksinasjon

Vi har nå stadig flere kandidater for vaksinasjon, og setter mange doser
som er ferdig med 20-ukers intervallet fra dose 2.
Status pr 11.01.22:
12-15 år: 89% har fått en dose
>16 år: 91% har fått to doser.
45-65 år: 52% har fått tre doser, alle har fått tilbud.
>65 år: 90% har fått tre doser

Grønn

Alle: 35% har fått tre doser
Tall fra Bodø, først alle aldersgrupper samlet:

Og for gruppen 65+:

Status
helsetjenester
Kommunale
helsetjenester

En god del sykefravær, både smitte og nærkontakter. Utfordrende bilde.

Status Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset Bodø har 4 innlagte pasienter med covid-19
(10.01.22). De er i grønn beredskap.

Gul

Grønn

Barnehager/skoler
Skoler

En god del fravær hos ansatte ved enkelte skoler. Det er krevende for
drifta. Prioriterer elevrettet arbeid. Valgfag/språkfag på ungdomstrinnet
har digital opplæring for å unngå å blande kohorter.
Trafikklysnivå skoler er satt til gult fra nasjonalt.

Grønn
Gul

SFO

Barnehager

Høyt fravær ved enkelte SFO, men SFO er åpne. Noe reduksjon i
åpningstider. Sårbare elever og barn av foresatte med samfunnskritiske
funksjoner sikres tilbud.

Grønn

Høyt fravær hos ansatte ved enkelte barnehager. 2 barnehager med
koronavirus-utbrudd. Totalt 3 barnehager har hatt antatt norovirusutbrudd siste måned.

Grønn

Trafikklysnivå barnehage er satt til gult fra nasjonalt.
Voksenopplæring

Følger nasjonale retningslinjer. Vaksinert en god del uvaksinerte elever på
skolen.

Gul
Grønn

Trafikklysnivå voksenopplæring er satt til rødt fra nasjonalt.
Rød
Bemanning

Det er svært utfordrende å få tak i vikarer i skoler og barnehager.

Gul

Total vurdering

Beredskapsnivået anbefales opprettholdt på gult.

Gul

Overvåkning
Overvåkningsområder
Hurtigtester

Kommentar
Lagerstatus er 14.000 tester. Resultat av massetesting på
dag 1 ga 7 positive tester. Det ble brukt ca 5000 tester.

Utskrivingsklare pasienter fra
Nordlandssykehuset
Tilgang på helsepersonell
Arbeidsliv og næringsliv

42.000 ekstra tester er forventet levert i uke 2 eller 3.
Følges.
Utfordrende og krevende, vanskelig å få vikarer. Kritisk
mangel både på egenrekruttering og også vikarbyråer.
Ikke noe nytt.

Oppgaver
Utfordringer
Overføring av prøvesvar
fra lab til kommune
Trening og andre
aktiviteter for barn og
unge.
Smittesporing ved
ytterligere økning.
Flerspråklig
kommunikasjon

Kommentar
Vi jobber med å finne gode løsninger for meldinger om
positive prøvesvar fra nordlandssykehuset.
Idrettsrådet melder om økene frafall, og vi ønsker å ha trygge
aktiviteter for barn og unge.
Smitteteamet er presset på kapasitet, og vi ser på alternative
planer dersom vi ikke rekker individuell veiledning til alle.
Det er ønskelig å ha lokal informasjon om testing og
vaksinasjon også på engelsk.

Utskrift av koronasertifikat Fra 1. februar skal vi tilby utskrift av koronasertifikat, ref brev
21/17213-21 fra FHI.
Cruiseskip
Det ankommer noen skip i tiden som kommer, vi holder
teststasjoner og legevakt orientert. Håndteres av Bodø havn og
rederiene.

