Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:
Om smittesituasjonen:
•

Det er så langt fredag 20. november kommet inn melding om ett nytt
smittetilfelle i Lyngdal.

Når det gjelder det totale antallet smittede personer i isolasjon, har det underveis vært
noe krevende å holde den eksakte oversikten. Fredag ettermiddag ble det derfor gjort en
ny opptelling, og den viser at det totale antall aktivt smittede personer nå er 70. Da
inkludert den nye positive prøven som forelå fredag.
Om den lokale forskriften:
Kriseledelsen samles til nytt møte kl. 20 søndag 22. november. Da vil det blant annet bli
tatt stilling til om den lokale forskriften om forbud mot arrangementer og samlinger skal
forlenges ut over mandag 23. november. Forskriften ble vedtatt 16. november, på
bakgrunn av en uoversiktlig smittesituasjon, og innebærer et forbud mot å arrangere
eller delta på private sammenkomster med flere enn fem personer til stede.
Slik status er nå er det mer sannsynlig at forskriften oppheves enn at den forlenges. Men
dette tar altså kriseledelsen endelig stilling til i møtet søndag kveld. Dersom forskriften
skal forlenges må det fattes et nytt vedtak i kommunestyret.
Oppdatert liste over tiltak:
Skole og barnehage (alle er på gult nivå)
Kvås skole
Å skole
Årnes skole

Lyngdal
ungdomsskole

Lyngdal
kristne
grunnskole
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Alle elever og ansatte i karantene 10 dager f.o.m 16.11.20
Kvås skole regnes som en kohort pga størrelse. Derfor ny testing
av alle elever og ansatte mandag 23.11.20
Alle elever og ansatte i karantene
Ny testing av elever/ansatte med symptomer og andre som
ønsker mandag 23.11.20
1.-2. klasse i karantene og 4. klasse har hjemmeundervisning pga
bemanningssituasjonen
Ny testing av elever/ansatte med symptomer og andre som
ønsker mandag 23.11.20
Elever og ansatte i 8.klassene i karantene
Resten av skolen har hjemmeundervisning pga
bemanningssituasjonen
Ny testing av elever/ansatte i 8.klasse med symptomer og andre
som ønsker mandag 23.11.20
1.-2. klasse i karantene.
3.-5. klasse har hjemmeundervisnings pga
bemanningssituasjonen
Ny testing av elever/ansatte med symptomer og andre som
ønsker mandag 23.11.20.

t.o.m.
25.11.20
t.o.m.
25.11.20
t.o.m.
25.11.20
t.o.m.
25.11.20

t.o.m.
25.11.20
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Faråna
barnehage
Nygård
barnehage
Skoleskyss

1 lærer i isolasjon pga. aktiv smitte
Enkelte grupper og ansatte i karantene
Ny testing av barn/ansatte med symptomer og andre som ønsker
mandag 23.11.20
Enkelte grupper og ansatte i karantene
Ny testing av barn/ansatte med symptomer og andre som ønsker
mandag 23.11.20
Barn over 12 år anbefales å bruke munnbind
Skoleelever som har muligheten til det oppfordres til å gå, sykle
eller bli kjørt. Hensikten er å begrense smitterisiko
Forøvrige vises det til tiltak fra AKT:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/informasjon-omskoleskyss-og-korona-tiltak/

t.o.m.
25.11.20
t.o.m.
25.11.20
t.o.m.
25.11.20

Helse og velferd
Helsehus,
omsorgssenter og
boliger
Dagsenter for eldre
Kvås bofellesskap

Besøkende anmodes om å bruke munnbind og holde minst
2-meters avstand
Påbud om munnbind for ansatte med pasientkontakt
dersom ikke avstand på 2 meter kan overholdes.
På helsehuset får hjemmeboende tilbud i omsorgsbolig

t.o.m.
25.11.20
t.o.m.
23.11.20

Ansatte og beboere ble testet 18.11.20. Det er fredag
20.11.20 kommet svar på testene med unntak av 1. Alle
testene er negative. Smittevernlege har tatt de ansatte som
har neg test ut av karantene 20.11.20 og det er nå full drift
igjen.

Kultur og fritid

Forskrift vedtatt av kommunestyret 16.11.20:

t.o.m
23.11.

Lyngdal kino

Stengt

Biblioteker

Stengt

t.o.m.
23.11.20
t.o.m
23.11.0

Arrangere eller delta på private sammenkomster med flere
enn 5 personer til stede. Forbudet gjelder ikke private
sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme
husstand.
Gjennomføre, arrangere, delta på, samt leie ut til
organiserte sammenkomster utenfor hjemmet (eksempler
på hva som menes sammenkomster kan være; organiserte
øvelser, treninger, kamper/turneringer, møter i regi av
lag/foreninger/menigheter osv.)
Begravelser med inntil 50 deltakere er unntatt dette
forbudet
Treninger som er å anse som behandling i regi av f.eks.
fysioterapi, er unntatt dette forbudet
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Sørlandsbadet

Stengt med unntak av i regi av fysioterapeuter

Fritidsklubb

Stengt

Kulturskolen

Gjennomfører kun digital undervisning

Kommunale
idrettshaller
Svømmehall
Byremo
ungdomsskole

Stengt med unntak for skolenes bruk

t.o.m.
23.11.20
t.o.m.
23.11.20
t.o.m.
23.11.20
t.o.m.
23.11.20
t.o.m.
23.11.20

Stengt

Ansatte/administrasjon/rådhus
Hjemmekontor så langt det er mulig, ingen sosiale
sammenkomster, digitale møter så langt det er praktisk
mulig, begrensning på deltakere i møterom, ikke møter
med eksterne på kontorene

t.o.m.
31.12.20

Møte i kriseledelsen
Neste planlagte møte i kriseledelsen blir søndag 22. november kl. 20.00.

Kontaktperson
For ytterligere spørsmål kan ordfører Jan Kristensen kontaktes 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 fredag 20. november 2020
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