Informasjon 23.11.2020
Status koronasituasjon i Etnedal kommune 23.11.2020 klokken 1330
I løpet av uke 47 ble det gjennomført 47 koronatester i Etnedal kommune. Alle tester er nå analysert
og alle tester er negative.
Kriseledelsen har i forbindelse med at VGs oversikt over koronasituasjonen for Etnedal kommune,
viste at det er registrert et positivt tilfelle i kommunen den 22. november vært i kontakt med
Folkehelseinsituttet og laboratoriet som har analysert denne koronatesten, da hverken
kommuneoverlegen eller kriseledelsen var informert om dette tilfellet. Den positive testen er knyttet
til en person som både bor og oppholder seg i en annen kommune, men som har folkeregistrert
adresse i Etnedal kommune. Vi har vært i kontakt med vedkommende, og personen har ikke besøkt
Etnedal kommune den siste tiden.
Status koronasituasjon i Etnedal kommune 23.11.2020 klokken 1030
I løpet av uke 47 ble det gjennomført 47 koronatester i Etnedal kommune. De aller fleste av disse er
gjennomført i tilknytning til at en ansatt ved avdeling Askeladden i Eventyrskogen barnehage ble
bekreftet smittet av korona. 43 av 47 tester er negative.
De øvrige testene som kommunen ikke har fått svar på enda, er ikke tilknyttet Eventyrskogen
barnehage. Kriseledelsen vurderer at det ikke er stor risiko for spredning av smitte knyttet til disse
gjenstående testene som det mangler svar på, dersom disse skulle være positive. Dette med
bakgrunn i at disse personene og nærkontakter til disse har valgt å gjennomføre selvvalgt karantene.
Kriseledelsen har også registrert at det på VGs oversikt over koronasituasjonen for Etnedal kommune
er registrert et positivt tilfelle den 22. november. Kommuneoverlegen og kriseledelsen er ikke
informert om dette tilfellet, og kan derfor ikke bekrefte at det faktisk er en person med
folkeregistrert adresse i Etnedal som er smittet. Kriseledelsen følger opp dette videre.
Med bakgrunn i at det er ønskelig å kunne åpne opp igjen på tiltak allerede fra 1. desember uten at
kommunen får nye situasjoner i forbindelse med koronasmitte, gjennomføres følgende tiltak:
-

Avdeling Askeladden i Eventyrskogen barnehage holdes stengt uke 48, med bakgrunn i at alle
barn og ansatte i denne avdelingen er i karantene fram t.o.m torsdag 26.11.

-

Øvrige tre avdelinger i barnehagen åpnes fra tirsdag 24.11, og vil driftes etter rødt nivå. Hva
rødt nivå innebærer for barnehagen kan du lese mer om her. Foresatte får ytterligere
informasjon direkte fra barnehagen.

-

Tilbudet om hjemmeundervisning til elever ved barnetrinnet ved Etnedal skule som har
kontaktpunkter til avdeling Askeladden i Eventyrskogen barnehage videreføres uke 48.

-

Stenging av kommunehuset og biblioteket videreføres ut uke 48. Besøkende må kontakte
servicekontoret via telefon for avklaring.

-

Stenging av Etnedalshallen fram til 1. desember opprettholdes. Dette gjelder også
ungdomsklubben.

-

Kulturskolen gjennomfører digital undervisning frem til 1. desember.

-

Vi oppfordrer til at alle fritidsaktiviteter avlyses frem til 1. desember.

-

Koronatelefonen (telefonnummer 4825 7261) for koronarelaterte helsespørsmål er åpen
mandag-torsdag kl. 08.00-20.00, fredag 08.00-18.00 og lørdag-søndag 10.00-18.00.

Takk til alle innbyggere som er flinke og opprettholder godt smittevern! Ta vare på hverandre.

