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Saksopplysninger:
Etter en relativt rolig sommer og høst opplevde Levanger og resten av Midt-Trøndelag
en betydelig øke i smitten like før jul og i mellomjula.
Grafen under viser utviklingen i antall registrerte tilfeller pr dag siden mars 2020:

Akummulert har vi hatt følgende utvikling:

Pr 4. januar 2021 har vi hatt 100 smittetilfeller.
For å sammenligne kommuner og regioner opererer Folkehelseinstituttet (FHI) med tall
for antall nye tilfeller per 14 dager per 100 000 innbyggere.

Pr. nå ligger Levanger med 243 nye tilfeller de siste 14 dagene og er i risikonåvå 3. Til
sammenligning kan nevnes at Norge samlet er på risikonivå 2 med 124, mens Trøndelag
samlet er på samme nivå som Levanger med 205. Tall for noen andre kommuner gjengis
også:
Oslo 190
Stjørdal 460
Inderøy 249
Verdal 60
Trondheim 284
Det har vært en hektsik jul for alle som arbeider med smittevern i Levanger.
Like før juleferien vi fikk vi konstatert smitte hos både voksne og barn på Frol
barneskole og Levanger ungdomsskole med derpå følgende testing og karantene for
mange. Særlig smitten på Frol har hatt betydelige ringvirkninger.
Vi fikk registrert smitte hos en beboer på Breidablikktunet lille julaften, og alle ansatte
og beboere ble testet og mange måtte i karantene med de utfordringer det fører med seg
for bemanningssituasjonen. Som følge av at det ble reagert umiddelbart og at en har fulgt
strenge smitteverntiltak ser det ut som om en har unngått at flere har blitt syke der.
Kommunen har hele tiden vært opptatt av å følge nasjonale råd, men pga smittetrykket
besluttet kriseledelsen nye lokale tiltak 29.12. Følgende tiltak ble innført:
Generelt:
Munnbind skal brukes når en er utenfor eget hjem der andre ferdes og spesielt når er i butikk eller lignende
som ansatt eller besøkende,
Vi ser at smitten spres der familier og venner møtes. Derfor er det en meget sterk anbefaling fra Levanger
kommune om å avlyse familieselskaper, vennetreff og fester.

Det anbefales å ikke ha kontakt med andre enn de som er i egen husstand eller sine definerte nærmeste,
utover jobb og skole. Hjemmekontor anbefales der det mulig. Fysiske møter i jobbsammenheng unngås der
det er mulig.
Sykehjem og omsorgsboliger:
Ved institusjonene Staup helsehus og Ytterøy helsetun innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt
besøksforbud. Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk. Ved Breidablikktunet
omsorgssenter, Stokkbakken omsorgssenter og Levanger bo og aktivitetssenter ber kommunen om at besøk
reduseres til det minimale. Smitteverntiltak forsterkes.
Hjemmetjenester:
Munnbind på personalet ved pasientkontakt.
Kommunale Helsetjenester og annen èn til èn helserettet virksomhet unntatt spesialisthelsetjenesten.
All én til en kontakt helserettet virksomhet (fysio, lege, kiropraktor, naprapat, massasje etc) bruk av munnbind
av begge parter. Det samme gjelder frisører. Ingen gruppetimer på treningssenter.
Kultur
Kommunen velger å avlyse den årlige nyttårskonserten i Festiviteten. Andre kulturarrangement vurderes
fortløpende. Bruk munnbind også på arrangement.
Det gjøres en fortløpende vurdering på om noen av anbefalingene må endres til påbud dersom de ikke
opprettholdes i tilstrekkelig grad.
Spesielt knyttet til Frol barneskole:
Levanger kommune ved skoleeier har besluttet at Frol barneskole holder stengt i uke 1 i 2021. Dette med
bakgrunn i oppstått smitteutbrudd like før juleferien. Stengingen betyr at elevene skal ha hjemmeskole.
Familier med elever ved Frol barneskole og/eller med søsken i barnehage eller på andre skoler i Levanger
oppfordres til å holde seg hjemme første uke etter jul dersom det har vært, eller er symptomer på sykdom i
heimen. Det samme gjelder ved mistanke om smitte via andre nærkontakter.

Ordfører og kommuneoverlege hadde pressekonferanse samme dag og det ble god
mediadekning på tiltakene.
Kriseledelsen hadde også møte 31.12. Da ble det ikke vurdert å være behov for nye
lokale tiltak.
I nyttårshelga ble det konstatert smitte hos en ansatt ved Stokkbakken omsorgssenter.
Alle ansatte og beboere ble derfor testet både med hurtigtest og ordinær test. Alle
nærkontakter av den smittede, ansatte og beboere, ble satt i karantene. Besøk anbefales
ikke. Så langt er det ikke konstatert flere positive tester, men en har ikke mottatt
prøvesvar for alle.
Som varslet kom regjeringa med nye nasjonale tiltak fra 4. januar og 2 uker framover.
Tiltakene består av anbefalinger for hele landet, regler for hele landet og oppfordring om
nye tiltak i kommuner og regioner med mye smittetrykk.

Anbefalinger for alle i hele landet
Sosial kontakt


Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige
hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha
besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i
barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)



Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og
livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle
aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser


Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme
husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som
gjelder.

Skoler og utdanning


All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og
fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)



Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)



Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene.
Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser


Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker


Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde
avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere
om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett


Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.



Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes
ikke.

Regler for hele landet
Private sammenkomster og arrangement


Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel
en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig
alle i husstanden møtes. (Nytt)



Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer,
livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i
fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke
er fastmontert. (Nytt)



De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale
anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder


Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og
arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring


De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte
Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere
å innføre.


om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".



påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på
minimum en meter.



påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.



påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Vurdering:
Statsforvalteren i Trøndelag innkalt alle kommunedirektørene til møte om
koronasituasjonen mandag ettermiddag. Kriseledelsen i Levanger skal ha et møte etter
dette og bl.a drøfte om det er behov for nye tiltak lokalt. Dette vil eventuelt bli presentert
for formannskapet i møtet.

På formannskapsmøtet vil kommunedirektør og kommuneoverlege være tilgjengelig for
å orientere og svare på spørsmål.

