Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Vil forlenge ventekarantenen
På et møte i kriseledelsen i Lyngdal torsdag morgen ble det besluttet å
legge fram en ekstrasak for formannskapet i kveld om forlenget
ventekarantene.
•
•

Per torsdag 29. april er det totalt 41 aktivt smittede og isolerte personer i
Lyngdal.
Antall nærkontakter i karantene er ca. 460.

Det viser seg kommunikasjonsmessig krevende å formidle ut innholdet og forpliktelsene
i begrepene smittekarantene, som nærkontakt til smittet person, og hva ventekarantene
innebærer. Varierende forståelse av dette medfører at viruset smitter innad i familier, til
tross for pålagt karantene.
På den bakgrunn anmoder kommuneoverlegen om at det vedtas en forskrift som
sidestiller de som er i smittekarantene og ventekarantene. Kriseledelsen drøftet
problematikken på et ekstramøte torsdag morgen, og besluttet at det til kveldens
formannskapsmøte skal legges fram en tilleggssak om forlengelse av ventekarantene.
Dette vil gå ut over gjeldende nasjonale retningslinjer, og må derfor vedtas som en lokal
forskrift. Dersom formannskapet i kveld slutter seg til dette vil smittekarantene og
ventekarantene sidestilles.
Nå er det slik at for personer satt i ventekarantene, så gjelder den fram til 1. negative
test foreligger for den som er i smittekarantene. Dersom ventekarantene nå sidestilles
med vanlig smittekarantene, er det ti dagers-regelen som gjelder også for de som er i
ventekarantene.
Nye smittetilfeller
Antall smittetilfeller øker dessverre fortsatt. Onsdag kveld ble det bekreftet to nye
smittetilfeller knyttet til utbruddet på Berge barneskole, og ett tilfelle tilknyttet Å
barneskole. Ett klassetrinn ved Å er dermed satt i karantene, og et annet trinn er på
hjemmeundervisning torsdag og fredag.
Torsdag morgen ble kriseledelsen informert om nok et tilfelle, slik at det totale antall
smittede og isolerte personer nå er oppe i 41. Også det siste smittetilfellet er tilknyttet
utbruddet på Berge barneskole.
Sørlandsbadet fortsatt stengt
På bakgrunn av den uoversiktlige smittesituasjonen har ledelsen ved Sørlandsbadet
besluttet å fortsatt holde badet stengt. I utgangpunktet var planen å gjenåpne 1. mai. Nå
planlegges det i stedet gjenåpning 12. mai.
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Treningssenteret ved Sørlandsbadet er åpent. Det samme gjelder behandlinger hos
fysioterapi samt varmtvannstrening. Lister Akupunktur er også åpent som normalt.
Skolesvømming er mulig for de skolene som har anledning til det.

Når det gjelder spørsmålet om eventuell gjenåpning av innbyggertorget i Lyngdal og på
Konsmo, vil kriseledelsen ta stilling til dette på møtet fredag ettermiddag.

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal
kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945
06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no
Øvrige henvendelser kan rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller
epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no
Med vennlig hilsen
Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder
Mobil: +47 901 31 726

Lyngdal torsdag 29. april 2021
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