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Helsedirektoratet anbefaler at HOD innlemmer kommunene Tønsberg og Færder i covid-19forskriften kapittel 5A, og kommunene Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand i covid-19forskriften kapittel 5B.
Reguleringene anbefales iverksatt fra 5.3.2021 kl. 00.00.
Kommunene har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, og ønsker tiltak i tråd med det
ovenstående.
Folkehelseinstituttet mener det er behov for sterke tiltak i kommuner som har en raskt økende
smittetrend, og behov for å følge opp med tiltak som begrenser kontakt over
kommunegrensene i nabokommuner med tett kontakt gjennom pendling og sosiale og
kulturelle aktiviteter.
Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for
samordning av tiltak for å redusere mobiliteten på tvers av kommunene.
Vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering av behovet for regional samordning og
forholdsmessigheten i tiltakene innen 17.3 2021.
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Helsedirektoratet anbefaler at HOD innlemmer kommunene Tønsberg og Færder i covid-19-forskriften
kapittel 5A, og kommunene Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand i covid-19-forskriften kapittel 5B.
Reguleringene anbefales iverksatt fra 5.3.2021 kl. 00.00.
Kommunene har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, og ønsker tiltak i tråd med det ovenstående.
Folkehelseinstituttet mener det er behov for sterke tiltak i kommuner som har en raskt økende smittetrend,
og behov for å følge opp med tiltak som begrenser kontakt over kommunegrensene i nabokommuner med
tett kontakt gjennom pendling og sosiale og kulturelle aktiviteter.
Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for samordning av tiltak
for å redusere mobiliteten på tvers av kommunene.
Vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering av behovet for regional samordning og forholdsmessigheten i
tiltakene innen 17.3 2021.

Bakgrunn
Det ble kvelden 3.3.21 gjennomført møte i regi av Statsforvalter i Vestfold og Telemark med bakgrunn i situasjonen i
kommunene i området. FHI og Helsedirektoratet var invitert til møtet. Det ble lagt opp til en videre prosess hvor
kommunene i samråd med Statsforvalter skulle gjøre en vurdering av hvorvidt de ønsket en nasjonal forskrift og
eventuelt nivå på denne, og raskt melde tilbake til Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet har i dag mottatt anmodning fra Statsforvalter i Vestfold og Telemark om at kommunene Tønsberg
og Færder innlemmes i covid-19 forskriftens kapittel 5A - særlig høyt tiltaksnivå. Videre at kommunene Sandefjord,
Larvik, Horten og Holmestrand innlemmes i covid-19 forskriftens kapittel 5B - høyt tiltaksnivå. Anmodningen er i
samsvar med ønske fra de aktuelle kommunene, og er begrunnet i en betydelig økning i smitte av engelske varianten
av mutert virus i deler av fylket, se nærmere om dette nedenfor.
Det er i anmodningen bedt om at tiltakene trer i kraft med virkning fra midnatt natt til fredag 5. mars, med varighet
frem til onsdag 17. mars. Statsforvalter ber om at Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vektlegger
kommunenes ønske, forventet effekt og forholdsmessigheten statlig forskrift i vår anbefaling til departementet. Det
er statsforvalters vurdering at situasjonen krever samordnede tiltak i tråd med kommunenes ønske.
Statsforvalter vil gjennomføre et eget møte i dag 4. mars med de aktuelle kommuner samt Vestfold og Telemark
fylkeskommune for å særskilt drøfte endringer i trafikklysmodellen for skoler og barnehager.

Beskrivelse og vurdering fra kommunene og Statsforvalter
Tønsberg kommune
Midt i uke 8 var det lave smittetall i Tønsberg, ned på 30/100.000 de siste 14 dagene. Torsdag 25. februar kom det
første tilfellet av smitte i rusmiljøet og miljøer relatert til byens rusmiljø. Det kom gjennom helgen også ett utbrudd i
et etnisk minoritetsmiljø. Det var i hovedsak søndag 28. februar. Her er en stor andel også fra Færder. Det kommer
fortsatt nye tilfeller knyttet til dette utbruddet.
Det har over kort tid utviklet seg til at det blir færre smittede knyttet til utbruddene, og flere som ikke er koblet til
utbruddene. Andelen kommunen ikke klarer å smittespore øker. Det er en stor andel av den britiske varianten av
viruset, 49 av 65 smittetilfeller per 2. mars.
Utviklingen av smitten går raskere enn det kommunen per nå klarer å kontrollere. Dette kommer også frem med
økningen av ukjent smittevei. Smittesporing er under press. Den økte villsmitten samme med høy andel britisk
variant, og en overgang mot en generell spredning utenfor de to utbruddene det som gjør at kommunen er i ferd
med å miste kontrollen på situasjonen.
Beskrivelsen fra Tønsberg kommune er vedlagt.

Færder kommune
I uke 07 var det 3 personer som fikk påvist smitte. Kjent smittekilde. Ingen utbrudd.
I uke 08 var det 8 personer som fikk påvist smitte. Kjent smittekilde i de fleste tilfeller.
I uke 09 har antall personer som har fått påvist smitte økt betydelig. Så langt på fire dager er det påvist 42 smittede,
hvorav flere med ukjent smittevei. Flertallet av prøvene som er tatt av de med påvist smitte, har britisk variant av
Covid 19.
Det er over 200 personer i karantene, og et betydelig antall i ventekarantene.
Kommunen vurderer nå på grunn av kraftig økning smitte, med økende smittsomhet og betydelig ressurser knyttet
opp til smittesporing - et behov for kraftigere tiltak for å slå ned smitten. Kommunen opplever at smittesituasjonen i
Færder er tilsvarende som i Tønsberg kommune, og det er viktig at med samme tiltakene, da disse kommunene har
svært tett samarbeid og felles arbeids- og undervisningsmarked.
Kommunen beskriver at nær alle tilgjengelige ressurser for smittesporing er i bruk, og det er en krevende situasjon
for å få oversikt over situasjonen.
Færder kommune har til nå fulgt nasjonale anbefalinger. Kommunen iverksatte også egen forskrift per 03.03.21,
men vurderer nå i samråd med Tønsberg kommune, at dette ikke er tilstrekkelig for å slå ned på pågående
smitteutbrudd.
Færder kommune vurderer derfor at det er behov for å gå til Covidforskriftens kapittel 5A for å kunne slå ned
smitten.
Fullstendig beskrivelse mottatt fra Færder kommune er vedlagt.

Sandefjord kommune
Oppdatert beskrivelse fra Sandefjord kommune er ikke mottatt, men Statsforvalter skriver:
"Sandefjord har over tid strevd med en høy andel smitte, og tiltakene som har vært iverksatt med forsterket TISK har
ikke ført til nedgang i smitten, kun en stabilisering av antall smittede. I Sandefjord er nær 100 % av de nye påviste
tilfellene den engelske varianten, og ca. 10 % har ukjent smittebakgrunn. Hele 2,9 % av Sandefjords tester er positive.
Sandefjord opplever at det er kontakt og utveksling mellom rusmiljøet i kommunen med rusmiljøet i Tønsberg."

2

Larvik kommune
16 positive tilfelle denne uken så langt. 114 nærkontakter i karantene, mange flere i avventende karantene.
Betraktelig smittetrykk fra omliggende kommuner. Betydelig med sporingsarbeid. Uoversiktlige forhold. Også siden
andre kommuner ikke rekker å melde fra om nærkontakter.
Fullstendig beskrivelse mottatt fra Larvik kommune er vedlagt.

Horten kommune
6 smittede mandag 1/3, 18 smittede 2/3, 7 smittede 3/3. Hovedsakelig britisk variant.
Utbrudd blant unge voksne venner, utbrudd i fengsel, smitte i grunnskoler foreløpig uten mange smittede
nærkontakter, utbrudd i familier, og noen enkeltsmittede. Smitten kommer først og fremst fra nabokommuner,
Opplever stadig nye smittede uten kjent smittevei.
Tolkes som en kraftig økende regional smittetrend dominert av britisk variant, med rask smittespredning
Fullstendig beskrivelse mottatt fra Horten kommune er vedlagt.

Holmestrand kommune
Økende antall smittetilfeller den siste uken, spesielt de siste dagene. Økende andel med påvist mutert virus britisk
variant. Høyt smittetrykk i omkringliggende kommuner, mange nærkontakter bosatt i Holmestrand kommune. Flere
tilfeller med ukjent smittevei, smitten kan ikke spores ut av kommunen
Fullstendig beskrivelse mottatt fra Holmestrand kommune er vedlagt.

Statsforvalters vurdering
Det er Statsforvalterens vurdering at situasjonen nå krever samordnede tiltak i samsvar med covid-19-forskriften
kapittel 5A for kommunene Tønsberg og Færder, og tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for
kommunene Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand
Bakgrunnen er en betydelig økning i smitte av engelske varianten av mutert virus i deler av fylket. For status i den
enkelte kommune vises til Statsforvalters epidemiologiske situasjonsrapport og informasjon fremsatt på møtet i går
kveld.
Statsforvalter gir følgende tilleggsinformasjon:


Variantscreening utført ved Sykehuset i Vestfold HF med status 01.02.21 viste at den engelske varianten av
covid-19 forskriften ble påvist i 69 % av de positive prøvene i uke 8, og i 83 % av de positive prøvene per
04.03. i uke 9.



Færder har også smitte i sitt rusmiljø og det er tett kobling med rusmiljøet i Tønsberg. Færder har også
smitte i migrasjonsmiljøet, også her er det tilknytning til samme miljø i Tønsberg.



Horten fikk ila 02.03. hele 24 smittede som representerer en skarp stigning, her er det også smitte i et
fengsel.



Alle de gamle Vestfoldkommunene er nær knyttet til hverandre når det gjelder arbeidsplasser og sosiale
aktiviteter.

Folkehelseinstituttets innspill
Folkehelseinstituttet skriver:
"Kommunene i Vestfold har anmodet om regionale tiltak. Vi støtter vurderingen av at det er behov for sterke tiltak i
kommuner som har en raskt økende smittetrend og risiko for utbredt smitte i samfunnet. I nabokommuner med tett
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kontakt gjennom pendling og sosiale og kulturelle aktiviteter er det behov for å følge opp med tiltak som begrenser
kontakt over kommunegrensene.
Tiltakene i kap 5A og 5B er strenge og inngripende. Bruk av slike tiltak bør være kortvarig. Vi anbefaler at
forholdsmessigheten vurderes hyppig. Det gjelder særlig i kommunene som i dag har lave smittetall og god oversikt
med situasjonen.
Se også bakgrunnstall og smittesituasjon i vedlagte presentasjon." (vedlagt)

Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger
Forholdsmessighetsvurdering, smittevernloven § 1-5
Smittevernloven § 1-5 oppstiller grunnleggende vilkår for iverksetting av smitteverntiltak: Etter bestemmelsen skal
tiltak være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå
tjenlige etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det også legges vekt på frivillig
medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Det blir stadig funnet flere tilfeller av mer smittsomme virusvarianter i regionen. Det er ikke full oversikt over mulig
utbredelse, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Det er derfor uklart hvilken utbredelse de kan ha fått.
Situasjonen er uoversiktlig, og i rask utvikling.
Regionen er preget av til dels overlappende arbeidsmarked, og kjennetegnes av tett kontakt mellom mennesker, idet
innbyggerne bruker tilbud på tvers av kommunene i regionen. Det er stor intern mobilitet, både gjennom arbeid og
for barn og unge i skole og fritidsaktiviteter. Det er stor bruk av offentlig transport.
I samsvar med anmodningen fra Statsforvalter og i tråd med ønske og beskrivelser fra kommunene, anbefaler
Helsedirektoratet at departementet innlemmer de aktuelle kommunene i covid-19-forskriften kapittel 5A og B som
beskrevet. Nedenfor gjøres konkrete forholdsmessighetsvurderinger knyttet til kommunene som foreslås innplassert
på disse nivåene:

Tiltaksnivå 5A – forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – særlig høyt tiltaksnivå
I kommunene Tønsberg og Færder er situasjonen ustabil og i utvikling. Smittesporingskapasiteten er under press og
et høyt antall personer er i karantene. Et økende antall smittetilfeller er av britisk mutert variant, og flere med ukjent
smittevei.
Helsedirektoratet viser til at tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A har vist seg egnet til å slå ned utbrudd med
engelsk variant i Nordre Follo og Ås, og mener at tiltaksnivået er forholdsmessig og nødvendig for kommunene
Tønsberg og Færder.

Tiltaksnivå 5B – forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå
Alle de gamle Vestfoldkommunene er nær knyttet til hverandre når det gjelder arbeidsplasser og sosiale aktiviteter.
Kommunene Horten, Sandefjord, Larvik og Horten rapporterer alle om økende smittetrykk og uoversiktlige forhold.
Kommunene og Statsforvalter mener derfor at det er mest hensiktsmessig med gjeldende tiltak i covid-19 forskriften
kapittel 5B til situasjonen er mer avklart.
Helsedirektoratet er enig i denne vurderingen, og mener at tiltakene etter tiltaksnivå i covid-19 forskriften kapittel
5B fortsatt er forholdsmessig for disse fire kommunene.

Behovet for regionale, koordinerende eller lokale tiltak, jf. smittevernloven § 4-1 annet ledd
Etter smittevernloven § 4-1 annet ledd kan Helsedirektoratet treffe vedtak som nevnt i første ledd for hele landet
eller for deler av landet ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få
satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen.
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Helsedirektoratets vurdering er at vilkårene i smittevernloven § 4-1 er oppfylt. De nye virusvariantene er mer
smittsomme og påvist i de aktuelle kommunene. Det er behov for å raskt iverksette koordinerte kontakt- og
mobilitetsreduserende tiltak i utbruddskommunene og deres nabokommuner. Regionen er preget av høy mobilitet
på tvers av kommunegrenser
Helsedirektoratet legger i denne vurderingen særlig vekt på at det er usikkerhet knyttet til hvor effektive enkelte av
vaksinene er overfor de nye variantene.

Samlet anbefaling
Det anbefales at følgende kommuner innlemmes i covid-19-forskriften kapittel 5A:



Tønsberg
Færder

Det anbefales at følgende kommuner innlemmes i covid-19-forskriften kapittel 5B:





Sandefjord
Holmestrand
Larvik
Horten

Tiltakene bør iverksettes med virkning fra 5.3.21 kl. 00.00, og vare frem til den 17.3.2021. Innen den tid er det mulig
å vurdere om tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt til å kunne nedtrappes.

Vedlegg
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Anmodning av 4.3.20221 fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
om statlig regional forskrift
Fra: Kaiser, Jan Helge fmvejhk@statsforvalteren.no
Sendt: 04.03.2021 09:41
Til: Beredskap Hdir
Kopi: utbrudd@fhi.no; CIM - FMVT
Emne: Anmodning om statlig regional forskrift
Til Helsedirektoratet
På grunnlag av anmodning fra kommunene vil Statsforvalteren i Vestfold og Telemark anmode
Helsedirektoratet om å vedta nasjonal forskrift etter covid-19 forskriftens kapittel 5A, særlig høyt
tiltaksnivå for Tønsberg kommune og Færder kommune. Videre at det fastsettes forskrift etter covid-19
forskriftens kapittel 5B, høyt tiltaksnivå for kommunene Sandefjord, Larvik, Horten og Holmestrand.
Det anbefales at tiltakene trer i kraft med virkning fra midnatt til fredag 5. mars, med varighet frem til
onsdag 17. mars. Statsforvalteren ber om at Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet (FHI)
vektlegger kommunenes ønske, forventet effekt og forholdsmessigheten ev en statlig forskrift. Det er
Statsforvalterens vurdering at situasjonen nå krever samordnede tiltak i basert på kommunenes
ønske. Dette er en vurdering i tråd med FHIs risikostyringsmodell.
Bakgrunnen for anmodningen er en betydelig økning i smitte av engelske varianten av mutert virus i
deler av fylket. For status i den enkelte kommune viser vi til vår epidemiologiske situasjonsrapport og
informasjon fremsatt på møtet i går kveld. Statsforvalteren vil legge til at kommunenes vurdering
baserer seg på oppdatert medisinskfaglige vurderinger, sammenlignet med vår epidemiologiske
situasjonsrapport fra 02.03.2021.
Statsforvalteren ber også om et møte med HDIR og FHI, sammen med de aktuelle kommuner i forkant
av publiseringen av et eventuelt vedtak, slik at kommunene kan forberede informasjon til egne
innbyggere og næringsliv. Til sist vil vi legge til at vi gjennomfører et eget møte i dag med de aktuelle
kommuner og Vestfold og Telemark fylkeskommune for å særskilt drøfte endringer i trafikklysmodellen
for skoler og barnehager.
Med vennlig hilsen
Jan Helge Kaiser
fylkesberedskapssjef

Telefon:
Mobil:
E-post:
Web:

33 37 11 61
91 74 70 44
fmvejhk@statsforvalteren.no
www.statsforvaltaren.no/vt

Smittetrend covid-19
Vestfold og Telemark
03.03.21

Trend antall smittetilfeller i Vestfold og Telemark
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Covid-19 tilfeller i Vestfold og Telemark etter påvist variant, 2021

Sandefjord

Tønsberg
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Horten

Alder og kjønnsfordeling

2104030 Oppdatert status Larvik kommune
16 positive tilfelle denne uken så langt.









1 av dem er en mulig resmitte. Utredes videre på OUS.
1 Klynge i forhold til Rusta: 2 husstand og total 7 smittete. 1. index ansatt som bor i
Sandefjord.
Ellers enkelt stående smittetilfelle som samtlige er importert fra omliggende kommuner (Sdf,
Ferder, Tønsberg).
En med ukjent smittevei men trolig smitte fra Tønsberg. Her også tilknytninger til rusmiljø.
114 NK i karantene
Mange flere i avventende karantene
2 klasser på THVGS i karantene, 8 trinn på Ra skole i avventende karantene, 1 bhg i
avventende karantene.
Ny 1 bedrift med en 1 index som bor i Melsomvik.

Vi opplever betraktelig smittetrykk fra omliggende kommuner. Der er også mange nærkontakter som
tar direkte kontakt med sporingsteam.
Det er normal testaktivitet. Mellom 164 og 327 personer testes daglig.
Betydelig med sporingsarbeid. Uoversiktlige forhold. Også siden andre kommuner ikke rekker å
melde fra om nærkontakter.

Med vennlig hilsen
Hannelore Neumann
Dr. med.
Spesialist i Allmennmedisin
Kommuneoverlege 2
Virksomhetsleder Larvik Legevakt
Telefon 47 46 01 47

larvik.kommune.no
Facebook

COVID-19

Epidemiologisk situasjonsrapport
for
Vestfold og Telemark, uke 9
01. mars 2021

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og
Telemark
Kommunene rapporterer om stabile smittetall fra uke 7 til 8 med unntak av
stigende smitte i Tønsberg, Færder og Notodden og synkende smitte i
Holmestrand, Vinje og Larvik kommuner. Samlet risikonivå i fylket er stabilt og
vurderes fortsatt å ligge på nivå 2 – kontroll med klynger. Risikonivået vurderes
også som stabilt i kommunene med unntak av Tønsberg hvor risikonivået har
økt fra 1 til 3, Skien hvor risikonivået har økt fra 1 til 2 og Holmestrand hvor
risikonivået har sunket fra 2 til 1. I Færder og Larvik kommuner vurderes
risikonivået som økende innenfor risikonivå 1. Kommunene rapporterer at de
har nok ressurser til å håndtere den nåværende smittesituasjonen.

















Det er et synkende antall smittetilfeller i fylket, 81 tilfeller i uke 8 mot 130 tilfeller i
uke 7
Uke 8 hadde 50 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 56
smittetilfeller uken før - tilsvarer et stabilt risikonivå 2
Det er en nedgang i antall som testet seg, 7166 personer i uke 8 mot 7953 uken før
Andel positive blant de som testet seg har sunket til 1,1 % i uke 8 fra 1,6 % uken
før- tilsvarer et stabilt risikonivå 1
2 av 23 kommuner, 9 %, har mer enn 50 smittetilfeller per 100 000 innbyggere og
flere enn 10 smittetilfeller siste 14 dager. Tallet har sunket fra 13,5% og risikonivået
har sunket fra 3 til 1
Nye innleggelser per 100 000 innbyggere siste 14 dager har steget fra 0,5 til 1,4 –
tilsvarer et stabilt risikonivå 1
Trend i antall nye tilfeller er modellert til «usikker» og reproduksjonstall (R) 0,9
De fleste påviste smittede har som forrige uke kjent smittevei
Risikonivået har steget fra risikonivå 1 til 3 i Tønsberg kommune. Smitten omfatter
blant annet utbrudd i rusmiljøet. Situasjonen gir foreløpig ikke grunnlag for endringer
i tiltakene, men dette vurderes fortløpende av kommunen i samråd med FHI
Det rapporteres om økt andel av engelsk virusvariant i kommunene
Risikonivået i Sandefjord og Tønsberg er vurdert til 3. Skien og Horten 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 Sandefjord
kommune hvor fire videregående skoler og 1 barneskole er på rødt nivå pr 01.03
Porsgrunn og Sandefjord kommuner har lokale forskrifter pr 01.03. Forskriftene
omfatter sterk anmodning om (Porsgrunn) og påbud om (Sandefjord) bruk av
munnbind i det offentlige rom. I Sandefjord omfatter forskriften også stans av
innendørs gruppetrening på treningssentre og organiserte fritidsaktiviteter som kor,
orkester og teater for voksne
Enkelte andre kommuner har bla. råd om forsterkede tiltak i helsetjenesten og råd
om bruk av munnbind i det offentlige rom og ved kollektiv- og drosjereiser
Statsforvalteren finner pr 01.03 ikke grunnlag for samordning av tiltak, men
følger situasjonen tett

Kilder: Sykdomspulsen 01.03. kl. 12.00 og rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 01.03. Vi gjør
oppmerksomme på at det kan forekomme etterregistrering av data i Sykdomspulsen
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

Forskrift om covid-19-tiltak, Færder
kommune, Vestfold og Telemark
Fastsatt av kommuneoverlegen i Færder kommune den 02.03.2021 med
hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer
(smittevernloven) § 4-1 første ledd bokstav b), jf. femte ledd.
§ 1. Formål og virkeområde
Forskriften gjelder tiltak i Færder kommune for å forebygge og hindre smittespredning av covid-19.
Forskriften gjelder ikke for ansatte og barn i skoler, SFO og barnehager.

§ 2. Forbud mot arrangementer
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer i Færder kommune.
Følgende arrangementer er ikke omfattet av forbudet i første ledd:
1. Begravelser og bisettelser med inntil 50 personer til stede. Arrangøren av begravelser og
bisettelser skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst én meter avstand til andre
som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.
2. Toppidrettsarrangement. Unntaket gjelder ikke seriespill innenfor toppidretten.
Arrangementer defineres tilsvarende forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.

§ 3. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn
husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i alle offentlige lokaler og andre typer fellesområder
innendørs, herunder i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder i alle situasjoner der man
ikke sitter ved et bord, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i
lokaler for kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.
Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke for utøvere av organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for
barn og unge (opp til 20 år).
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og
skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind
gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Postadresse:

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy

Telefon:

Besøksadr:

Tinghaugveien 16.

Internett: www.færder.kommune.no

33 39 00 00

E-post:

postmottak@faerder.kommune.no

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å
holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt
andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets
anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre
årsaker ikke kan bruke munnbind.
Munnbind skal tas på før en går inn på steder nevnt i første ledd, og ikke tas av før en er ute.
Det anbefales på det sterkeste at en bruker munnbind også utendørs der det kan dannes køer og
opphoping av mennesker, herunder i køer utenfor serveringssteder, taxi-kø o.l. der en meters regelen ikke
kan overholdes.

§ 4. Ansvar
Færder kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 5. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftens bestemmelser straffes med bot eller fengsel, jf.
smittevernloven § 8-1.§ 6. Varighet

§ 6. Ikrafttreden og varighet
Forskriften trer i kraft den 03.03.2021 og gjelder til og med den 17. mars 2021.

Postadresse:

Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy

Telefon:

Besøksadr:

Tinghaugveien 16.

Internett: www.færder.kommune.no

33 39 00 00

E-post:

postmottak@faerder.kommune.no

Kultur og idrett

Epidemiologisk situasjonsrapport
Holmestrand kommune 04.03.21
Andreas Thunes

Ass. kommuneoverlege

Bekreftede tilfeller covid-19 i perioden 25.02-04.03
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Situasjonsrapport 04.03.21
• Økende antall smittetilfeller den siste uken, spesielt de siste dagene
• Økende andel med påvist mutert virus («UK-variant»)
• Høyt smittetrykk i omkringliggende kommuner, mange nærkontakter bosatt i
Holmestrand kommune
• Flere tilfeller med ukjent smittevei, smitten kan ikke spores ut av kommunen

210304 oppdatert status Horten kommune
6 smittede mandag 1/3, 18 smittede 2/3, 7 smittede 3/3. Hovedsakelig UK variant
Utbrudd blant unge voksne venner, utbrudd i fengsel, smitte i grunnskoler foreløpig uten mange
smittede nærkontakter, utbrudd i familier, og noen enkeltsmittede.
Smitteveier er avklart og kommer alle etter smitte utenfor kommunen, først og fremst fra
nabokommuner. Opplever stadig nye smittede som ikke har sammenheng med andre smittede i vår
kommune.
Tolkes som en kraftig økende regional smittetrend dominert av mutert UK variant, med rask
smittespredning
Niels E. Kirkhus

Niels E. Kirkhus
Kommuneoverlege PhD
Tlf: 33085724
Niels.Kirkhus@horten.kommune.no
www.horten.kommune.no
Følg oss på Facebook

Situasjonsbeskrivelse Tønsberg pr 03.03.21
Midt i uke 8 hadde vi lave smittetall i Tønsberg, og vi var kommet ned på 30/100.000 de siste 14
dagene.
Torsdag 25. februar fikk vi det første tilfellet av smitte i rusmiljøet og miljøer relatert til byens
rusmiljø. Det er nærmere 30 personer som knyttes til dette utbruddet i vår kommune og i
nabokommunene våre.
Det kom gjennom helgen også ett utbrudd i et etnisk minoritetsmiljø. Det var i hovedsak søndag 28.
februar. Har er en stor andel også fra Færder. Det kommer fortsatt nye tilfeller knyttet til dette
utbruddet.
Tallen fra 26.02 til 03.03.
Nye
Britisk
Ukjent smitte
Utbrudd 1
Utbrudd 2
Tester

26.02
5
4
0
4
1
240

27.02
7
6
0
2
3
200

28.02
20
20
0
13
6
326

01.03
18
12
2
7
9
691

02.03
15
7
5
2
2
698

03.03
22
?
6
1
1
992

Tester inneholder tester utført på interkommunal teststasjon (Færder, Holmestrand og Tønsberg) samt oppsøkende testing.
Det er på en andel også utført hurtigtesting, tallet oppgitt er antall personer testet.

I starten var smitten hovedsakelig knyttet til de to definerte utbruddene. Det har over kort tid
utviklet seg til at det blir færre smittede knyttet til utbruddene. 2. mars var kun 1 av 3 smittetilfeller
koblet til utbruddene, mens 2 av 3 ikke var koblet til utbruddene. Vi ser også at andelen vi ikke klarer
å smittespore til kjent smittekilde øker. Det er videre en stor andel av den britiske varianten av
viruset, 49 av 65 smittetilfeller per 2. mars.
Utbrudd i rusmiljøet er utfordrende, spesielt med tanke på smittesporing, isolasjon og karantene. Det
er lagt ned stor innsats i å avhjelpe abstinenser og motivere til karantene eller isolasjon. Det er
utfordringer knyttet til fastlegers frykt for konsekvenser og tilsyn i forhold til utskrivning av A og B
preparater. Vi har fått bistand fra Sykehuset i Vestfold (SiV) med en spesialist innenfor rus og
avhengighet som kan bistå fastlegene i tidsrommet mellom 8.00 -22.00 syv dager i uken, men det er
fortsatt ikke greit for alle. Per 3. mars har vi måtte benytte tvangsisolering på sykehus for en pasient.
Vi innførte lokal forskrift om munnbindpåbud og arrangementsforbud 3.mars. Vi ser allerede dagen
dette trådde i kraft, at tiltaket ikke er tilstrekkelig. Det er nå et stort antall elever på barneskoler,
ungdomsskoler og videregående skoler som er i karantene, samt enkelte barnehageavdelinger. Vi har
tilsvarende på enkelte sykehjem, fastlegetjenesten og andre helsetjenester i kommunen. Vi har selv
sett, og fått tilbakemelding fra nabokommuner om, at en del av tilfellene med ukjent smittevei er det
mest sannsynlige stedet for smitte besøk på kjøpesenter i Tønsberg sentrum.
Utviklingen av smitten går raskere enn det vi per nå klarer å kontrollere. Dette kommer også frem
med økningen av ukjent smittevei. Vridningen ut av de etablerte utbruddene og over til ukjent
smittevei underbygger at vi er i ferd med å miste kontroll på situasjonen. Dette vil sannsynligvis føre
til at smitten setter en større del av befolkningen i fare. Vi har også en andel pasienter som vi ikke får
kontakt med etter at de er testet positivt. Per 2.mars dreide dette seg om 4 av 15.

Smittesporing er under press, men fungerer per nå. Det er stor økning i deres arbeidsbelastning med
den økningen av smitte vi nå ser, og da særlig med tanke på skoler og barnehager. Smitte her gir
store mengder med nærkontakter, som igjen tar tid å kontakte. Testkapasiteten er over planlagt
makskapasitet, men vi har iverksatt tiltak med utvidet åpningstid for å bøte på dette. Vi kommer
fremover til å justere åpningstiden etter pågangen. Det er en prioritet at alle som ønsker å teste seg
skal få det.
Oppsummert er det den økte villsmitten samme med høy andel britisk variant, og en overgang mot
en generell spredning utenfor de to utbruddene det som gjør at vi er i ferd med å miste kontrollen på
situasjonen, om vi ikke allerede har mistet kontrollen.

Per Kristian Opheim.
Konst. Kommuneoverlege i Tønsberg.

Tilleggsinformasjon fra statsforvalteren ut over tidligere ukentlig
situasjonsrapport av torsdag 4. mars 2021 12:02
Fra: Kaiser, Jan Helge <fmvejhk@statsforvalteren.no>
Sendt: torsdag 4. mars 2021 12:02
Til: Beredskap Hdir <beredskap@helsedir.no>; utbrudd@fhi.no
Kopi: CIM - FMVT <fmvt@cim-products.no>; Ann-Kristin Wassvik <Ann-Kristin.Wassvik@helsedir.no>
Emne: Vedrørende anmodning om nasjonal forskrift.
Viktighet: Høy
Vi viser til vår anmodning sendt frem i dag kl 0941.
Som tilleggsinformasjon ut over tidligere ukentlig situasjonsrapport vil vi trekke frem følgende:
 Variantscreening utført ved Sykehuset i Vestfold HF med status 01.02.21 viste at den
engelske varianten av covid-19 forskriften ble påvist i 69 % av de positive prøvene i uke 8, og
i 83 % av de positive prøvene per 04.03. i uke 9.
 Sandefjord har over tid strevd med en høy andel smitte, og tiltakene som har vært iverksatt
med forsterket TISK har ikke ført til nedgang i smitten, kun en stabilisering av antall smittede.
I Sandefjord er nær 100 % av de nye påviste tilfellene den engelske varianten, og ca. 10 % har
ukjent smittebakgrunn. Hele 2,9 % av Sandefjords tester er positive. Sandefjord opplever at
det er kontakt og utveksling mellom rusmiljøet i kommunen med rusmiljøet i Tønsberg.
Sandefjord kommune fastsatte 23.02.21 lokal forskrift, se lenke:
https://www.sandefjord.kommune.no/globalassets/korona/forskrift-om-smitteverntiltak-isandefjord-kommune-23.02.2021.pdf.
 Færder har også smitte i sitt rusmiljø og det er tett kobling med rusmiljøet i Tønsberg.
Færder har også smitte i migrasjonsmiljøet, også her er det tilknytning til samme miljø i
Tønsberg.
 Horten fikk ila 02.03. hele 24 smittede som representerer en skarp stigning, her er det også
smitte i et fengsel.
 Alle de gamle Vestfoldkommunene er nær knyttet til hverandre når det gjelder
arbeidsplasser og sosiale aktiviteter.
For oppdatert beskrivelse i kommunene se vedlagte rapporter.
Lenke til ukentlig vår ukentlige epidemiologiske situasjonsrapport fremgår av lenken til vår
hjemmeside, men data lagt inn på GIS-løsning. https://www.statsforvalteren.no/vestfold-ogtelemark/Koronaviruset-covid-19/Koronaviruset-covid-19/Framleis_risikoniva_2/
Statsforvalteren vil legge til at beslutningen om å søke samordning ble tatt på grunnlag av det
ukentlige møtet mellom statsforvalteren og kommunene onsdag 030321 og endringen som er
kommet etter sammenfatning av situasjonsrapporten i vedlagte lenke.
Med vennlig hilsen
Jan Helge Kaiser
fylkesberedskapssjef
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91 74 70 44
fmvejhk@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/vt

Vedlegg

Fra: Kaiser, Jan Helge <fmvejhk@statsforvalteren.no>
Sendt: torsdag 4. mars 2021 14:17
Til: utbrudd@fhi.no; Beredskap Hdir <beredskap@helsedir.no>
Kopi: CIM - FMVT <fmvt@cim-products.no>; Ann-Kristin Wassvik <Ann-Kristin.Wassvik@helsedir.no>
Emne: Vedr anmodning om nasjonal forskrift - samordning skoler - smittesituasjonen i de gamle
Vestfoldkommunene

Tilleggsinformasjon om smittesituasjon i gamle Vestfold kommuner- samordning skolesektoren

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag avholdt to møter i de gamle Vestfold kommunene
samt kommunene i Grenlandområdet med skoleadministrativ ledelse, kommuneoverleger og
fylkeskommunen for å vurdere om det er behov for samordning av tiltak mot skoler knyttet til den
raskt økende smittesituasjonen og ut fra anmodningen til Helsedirektoratet om nasjonal forskrift
etter covid-19 forskriften.

I det første møtet deltok fem av de seks gamle Vestfold kommunene. De mente det var behov for å
samordne seg for videregående skoler i de gamle Vestfoldkommunene, dette grunnet stor mobilitet
over kommunegrensene for disse elevene, økningen i smitte i aldersgruppen 13-19 år og den høye
forekomsten av engelsk virusvariant i de aktuelle kommunene. I andre møte var alle seks kommuner
representert, og de vurderer samlet at det er medisinsk nødvendig og forholdsmessig å innføre rødt
nivå i videregående skoler så snart som mulig ut fra at antall smittetilfeller stiger svært raskt.
Kommunene avventer til tilbakemelding fra Helsedirektoratet på anmodningen om nasjonal forskrift,
før de fatter vedtak.

Med vennlig hilsen
Bjørg Klemetsdal
assisterende fylkeslege
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