Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Flere nærkontakter
har testet positivt
Så langt har seks personer i kretsen rundt den smittede
helsearbeideren i Lyngdal testet positivt på covid19.
Kommuneoverlegen karakteriserer det som et utbrudd. Men
situasjonen oppleves å være under kontroll.
Som tidligere meddelt testet helsearbeideren seg fredag på eget initiativ, på bakgrunn av
forkjølelsessymptomer. Det er senere blitt kjent at alle i den smittedes vennegjeng på
kvelden onsdag 13. januar var samlet på gatekjøkkenet Knøtten kro i Lyngdal.
Smittesporingsteamet jobbet derfor store deler av mandag 18. januar med å kartlegge
alle besøkende på spisestedet etter kl. 18 denne onsdagen. Anslagsvis mellom 15 og 20
personer. Tallet var uvisst ettersom det ikke var ført noen registrering av de besøkende
på gatekjøkkenet. Noe som ville gjort sporingsjobben mye enklere. Nå måtte
smittesporingsteamet etterlyse gjester via kommunens kanaler og lokale media.
Etter dette er i alt fem personer i kvinnens vennekrets bekreftet positive, samt far til en
av disse.
•

Kriseledelsen i Lyngdal retter derfor nå en påminnelse til alle spisesteder i
kommunen om plikten til å registrere gjester som samtykker til dette med navn
og kontaktdata.

Ifølge lederen av smittesporingsteamet, Ronny Bjørnevåg, hadde 16 gjester fra Knøtten
meldt seg i løpet mandagen. Han regner derfor med at de nå har kontroll på de fleste.
Et utbrudd
Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer at denne siste hendelsen per
definisjon er et utbrudd, men at situasjonen oppleves å være under kontroll.
I løpet av mandagen ble det i alt testet 59 personer ved luftveisklinikken i Lyngdal. Per
18. januar er det registrert 7 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal. Antallet i
karantene er foreløpig 34. Herunder 12 elever og én lærer tilknyttet en klasse ved Eilert
Sundt videregående skole. Men antall personer i karantene ventes å øke utover kvelden.
Isolasjon og karantene
Kommuneoverlegen presiserer viktigheten av at innbyggerne er klar over forskjellen på
isolasjon og karantene. Smittede personer settes i full isolasjon. Det innebærer at de må
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oppholde seg fysisk atskilt fra andre medlemmer av sin husstand i isolasjonsperioden.
Ved tvil om hva isolasjon og karantene innebærer kan publikum henvende seg til
luftveisklinikken på epost korona@lyngdal.kommune.no – eller ringe koronatelefonen,
979 99 600.
1200 har registrert seg
Koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, kunne mandag
orientere kriseledelsen om at 1200 personer i aldersgruppen 65+ nå har registrert seg
for å bli vaksinert. Men når vaksineringsarbeidet i denne neste prioriterte gruppen kan
starte er fortsatt uvisst. Tirsdag 19. januar mottar Lyngdal kommune 24 nye doser. Noe
som er færre doser enn forventet, men likevel nok til at de resterende beboerne i
institusjon og noe helsepersonell kan bli vaksinert.
Lettelser for barn og unge
Regjeringen presenterte på sin pressekonferanse mandag ettermiddag de videre
nasjonale tiltakene for smittevern. Regjeringen viderefører i hovedsak de gjeldende
strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for
barn og unge.
•

•

•

•

•
•

Det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler
nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge
frarådes ikke lenger.
Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke. Det betyr at vi igjen
kan ha inntil fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen, men alle bør
fortsatt begrense sosial kontakt.
De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes
eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler:
For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i
leid lokale, er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten
er utendørs, er grensen nå 20 personer. For arrangementer er det ingen
endringer reglene for antall personer.
Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn
og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både
ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er
nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær
treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men
kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
Forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer
videreføres inntil videre.
Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

For full oversikt se informasjon på regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/
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Kriseledelsen i Lyngdal kommune iverksetter ingen lokale tiltak som går utover de
nasjonale bestemmelsene.

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing kontaktes kommunalsjef Ronny Bjørnevåg.
Han treffes på telefon 945 06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no
Øvrige henvendelser 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 mandag 18. januar 2021

3

LYNGDAL KOMMUNE

