Risikovurdering uke 28
I henhold til FHI er det tre forhold som skal belyses:
a) Epidemiologisk situasjon må bestemmes
b) Spredningspotensialet
c) Forventet sykdomsbyrde
Da smittesituasjonen er svært lav i regionen gjøres det en forenklet analyse.

A. Epidemiologisk situasjon
Vurdering per 14.7.21
Kvitsøy kommune har ikke hatt smittede de siste to uker. Kommunelegen vurderer det på bakgrunn
av kriteriene til FHI, dithen at Kvitsøy med tanke på den epidemiologisk situasjon isolert ligger i
risikonivå 1.
Dette er basert på:
•
•
•
•

smittetallet er 0 per 100 000 siste 14 dager (kategori 1)
Andel med ukjent smittevei er 0 % (kategori 1)
Andel positive tester i snitt av totalt antall tester siste 2 uker er 0 % (kategori 1)
Antall nye innleggelser per 14 dager: 0 (kategori 1)

B. Spredningspotensialet
Vurdering per 14.7.21
Kvitsøy kommune har per 14.7.21 ingen aktive smittetilfeller. Kommunelegen vurderer det dithen at
Kvitsøy med tanke på smittesituasjonen isolert ligger i risikonivå 1. Det er avtakende smitte på NordJæren som også taler positivt for spredningspotensialet.

C. Forventet sykdomsbyrde
Vurdering per 14.7.21
Vaksinasjonen av innbyggerne fortsetter i tråd med prioriteringene fra FHI. Over 59 % av
befolkningen har fått første dose. Kommunelegen legger til grunn at for hver uke som går så vil
sykdomsbyrden bli lavere enn hva den er i dag. Det tas da forbehold for eventuelle mutasjoner av
viruset.
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Fastsettelse av risikonivå
Risikonivået fastsettes basert på følgende:

Vedtak vedrørende risikonivå per 14.7.21
På fullmakt fra beredskapsledelsen fastsatte kommunelegen, beredskapskoordinator og rådmannen i
Kvitsøy kommune følgende:
Risikonivået settes til risikonivå 1.
Vi ber fortsatt befolkningen om å ha svært lav terskel for å teste seg, selv med meget svake
symptomer. Huske de tre basisreglene: Hold avstand, vask hendende og hold deg hjemme om
du er syk.
Risikonivået vil fra nå av kun bli oppdatert ved endringer i risikobildet.
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