Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

637 personer vaksinert til nå
Så langt er 637 personer i Lyngdal vaksinert mot covid19. 359 av disse
er blitt fullvaksinert. Det vil si at begge dosene er satt. Mengden
tilgjengelige doser bestemmer tempoet i vaksinearbeidet.
– Kommende uke venter vi 108 nye doser med Pfizer-vaksine. Hvor mye vi vil motta av
AstraZeneca-vaksinen vet vi ikke ennå. Og det er så langt fram vi i øyeblikket kan se og
planlegge for.
Dette var budskapet fra koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune,
Ronny Bjørnevåg, til kriseledelsen tirsdag morgen.
Bjørnevåg legger ikke skjul på at de skulle ønske tempoet i vaksineringsarbeidet gikk
raskere. Planen for massevaksinering i Lyngdal har vært klar lenge, men det hele står på
mengden vaksiner kommunen mottar.
Ifølge Bjørnevåg har Lyngdal kommune per nå ikke måttet avgi noen vaksinedoser til
Oslo.
Blir kontaktet
Vaksine-dosene fra AstraZeneca som Lyngdal kommune har mottatt har så langt vært
forbeholdt helsepersonell. I tilfeller der det har vært slike doser til overs, er personer i
aldersgruppen 18 til 64 år kalt inn for å få disse dosene. Dette fordi bivirkningene av
AstraZeneca-vaksinen er kraftigere enn Pfizer-vaksinen, som så langt er forbeholdt eldre
innbyggere i gruppen 75 til 84. år.
– Det har ingen hensikt å ringe korona-telefonen for å høre om hvor man ligger i køen.
Når turen kommer til den enkelte som har meldt seg på for å få vaksine, så blir de
kontaktet, sier Bjørnevåg.
Smittesituasjonen
•

Når det gjelder smittesituasjonen i Lyngdal er den uendret. Det er per tirsdag 9.
mars fem aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal, og 33 personer i
karantene.

Det er fortsatt ikke avdekket noen sikre smittekilder til de siste smittetilfellene i
Lyngdal. Det gjelder både for smitten tilknyttet Voksenopplæringen, smitteklyngen i
Lyngdal nord og mutasjonssmitten som ble avdekket i begynnelsen av forrige uke. Hva
slags type mutert virus det er snakk om er så langt ikke avklart.
•
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Anmodningen fra kriseledelsen til innbyggerne om å avstå fra unødvendige reiser
til områder med høyt og økende smittetrykk, gjelder fortsatt.
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Regjeringen avventer
På sin pressekonferanse tirsdag redegjorde Regjeringen for at de ikke strammer inn de
nasjonale tiltakene nå, men var tydelig på at strengere tiltak vil bli innført dersom
smittetallene ikke går ned.
– Selv om vi ikke innfører nye nasjonale tiltak i dag, vil jeg minne om de anbefalingene
som gjelder. Alle, i hele landet, må begrense sosial kontakt. Skal en møte noen utenfor
husstanden, så gjør det helst utendørs. Ikke reis til utlandet. Innenlands bør
unødvendige reiser unngås. Alle som har mulighet, bør ha hjemmekontor.
Arrangementer som samler folk fra flere kommuner, bør avlyses eller utsettes, uttalte
statsminister Erna Solberg.

Status lavterskel-testing:
I 2020 ble det testet totalt 5886 personer i Lyngdal
• Så langt i 2021 er det testet 2717
- 1473 testet i januar
- 729 testet i februar
- 638 testet så langt i mars
Henvendelser på korona-telefonen:
•
-

Så langt i år 3013 anrop
I januar 1322 anrop
I februar 1050 anrop
Så langt i mars 642 anrop

Med mindre situasjonen tilsier noe annet er neste møte i kriseledelsen tirsdag 23. mars.

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 Aa. Brattfjord, informasjonsleder
Mobil: +47 901 31 726

Lyngdal tirsdag 9. mars 2021
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