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Vedtak om tiltak om midlertidig stenging av berørte enheter i Surnadal
kommune etter smitteutbrudd
Innledning
Det er påvist et nytt smittetilfelle av Covid-19 i kommunen . Den smittede personens smittestatus ble
bekreftet ved testresultat 17. september 2020.
Smitteanamnese hos den smittede kan tyde på smitteoverføring under en reise utenfor kommunen en
uke tidligere, med retur til kommunen og arbeidsplassen 6. september. Den smittede var på
arbeidsplassen mellom 7. og 11. september og arbeidet i kontorlandskap. Smittekilden til den smittede
er foreløpig ukjent.
Den smittede hadde deltatt i et privat arrangement 13. september med ca 20 personer til stede. Blant
deltakerne var flere barn i førskole og småskolealder, med tilhørighet til ulike barnehager og skole
nevnt nedenfor. Til stede var også personer som i ettertid er definert som nærkontakter.
Den smittede ble satt i isolasjon og nærkontakter er satt i karantene etter at smittestatus ble kjent.
En navneliste over deltakere under det private arrangementet ble utarbeidet, og deltakerne er
intervjuet i tur og orden som del av smittesporingen.
Den smittedes arbeidsplass ble kartlagt.
Vurdering
Covid-19 er en allmennfarlig smittsom sykdom. En ansamling av barn og voksne der en smittet har vært
til stede, samt flere nærkontakter utgjør en risiko for smittespredning i kommunen. Berørte
barnehageavdelinger og grupper, samt en skole i kommunen, nevnt nedenfor, kunne være utsatt for et
utbredt smitteangrep i kommunen.
De viktigste tiltakene som vurderes iverksatt inkluderer Testing, Isolasjon, Smittesporing og Karantene
(TISK).
Tiltak overfor deltakerne ville være vesentlige å iverksette umiddelbart for å begrense ytterligere
smittespredning. En vurdering ville være å definere alle frammøtte ved det private arrangementet som
nærkontakter til den smittede. Det er et inngripende, men virksomt tiltak. Hovedregelen er her mindre
enn to meters avstand i minst 15. minutter, samt en helhetsvurdering. For personer som ikke
tilfredsstilte denne regelen kunne tiltaket ha unødig stor økonomisk og sosial omkostning.
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Det er åpenbart at smittespredning i skole og barnehage må unngås, av hensyn til store konsekvenser
ved sykdom, tap av opplæring og foresattes deltakelse i arbeidslivet. Det gjelder ikke minst for foresatte
i samfunnskritiske funksjoner i kommunen. Fjernundervisning kan begrense de pedagogiske
konsekvensene. Totalt sett er det likevel nødvendig å reagere raskt. En liberal definisjon av nærkontakt
blant deltakerne ved arrangementet øker omkostningen for det enkelte barn og familie.
Nærkontakter i samsvar med kriteriene skal i 10 dagers karantene. Alle deltakere må uansett teste
seg. Umiddelbar testing av alle, kombinert med ventekarantene inntil prøvesvar foreligger vil kunne gi
tid til å vurdere situasjonen for å avpasse individuelle og strukturelle tiltak, herunder også karantene av
ytterligere nærkontakter og isolasjon av test-positive/ smittede. Omfattende testing kombinert med i
første omgang stenging av berørte avdelinger og grupper ved skole og barnehage, kunne være et "føre
var -tiltak" som kunne begrense eventuell ytterligere spredning og dessuten opprettholde tilstrekkelig
kapasitet til smittesporing i kommunen.
Å begrense tiltakene til deltakerne ved det private arrangementet kunne føre til at smitte i skole og
barnehage og deres familier ikke ble identifisert, eller unødig utsatt.
Etter en samlet vurdering av de opplysninger som kommuneoverlegen kjente til de første timene etter
at smitten og situasjonen var kjent, var det klart at en kombinasjon av individuelle og strukturelle tiltak
var nødvendige for å få kontroll på situasjonen.
Behovet for umiddelbare tiltak ble vurdert sammen med leder for oppvekst og skole i kommunen. En
kom til at i første omgang kortvarig stengning av berørte avdelinger og grupper ved barnehager, og
overgang til fjernundervisning ved skoler ville være et egnet tiltak. Ved rask aksjon neste dag, en fredag,
kombinert med omfattende Covid-19 testing, samt den kommende mandag for evaluering av testfunn,
sykdomsutvikling og smittesporing, kunne innebære en mulighet til å normalisere situasjonen etter kort
tid dersom undersøkelsene skulle tilsi begrenset smittespredning, alternativ intensivere tiltak der det
var grunn til det.

Vedtak
Ut fra en samlet vurdering av risiko for utbredt allmennfarlig smitte og sykdom ved flere institusjoner ,
og risikoen for svekkelse av samfunnskritiske funksjoner i kommunen, beslutter kommuneoverlegen, i
samsvar med Smittevernlovens § 4.1 pkt b) og fullmakt gitt av kommunestyret, en målrettet og
begrenset stengning av berørte avdelinger og grupper ved en avdeling i Midtigrendabarnehage, en
avdeling ved Øye barnehage og Mo barnehage.
Stengingsvedtaket trer i kraft 18. september 2020 og varer til og med 21.september 2020.
Vedtaket er i samsvar med § 12c i Covid-19 forskriften om kommunens myndighet til å stenge eller
begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner på grunn av stor fare for
smittespredning.
Vedtaket går til Helsedirektoratet for godkjenning.
Stengingsvedtaket skal følges opp av prøvetaking og testing av berørte husstander og personer tilknyttet
nevnte barnehager og andre personer som identifiseres som ledd i smittesporingen.
Ved Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter iverksettes overføring av klasseromsundervisning til
fjernundervisning for elever i 1. -3. trinn for dagene 18. - 21. september.
Ved Øye skole iverksettes overføring av klasseromsundervisning til fjernundervisning for elever i 2. og
4.trinn for dagene 18. - 21. september. I tillegg er SFO også stengt disse dagene.
Vedtaket kan bli helt eller delvis forlenget ved påvisning av smitte ved barnehage og skole.
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