Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Forlenger ikke forbudet
Det lokale forbudet mot arrangementer og samlinger med flere enn
fem personer til stede forlenges ikke ut over mandag 23. november.
Det besluttet kriseledelsen i Lyngdal kommune søndag kveld.
Med hjemmel i smittevernloven vedtok Lyngdal kommunestyre mandag 16. november en lokal
forskrift som innebærer et forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med
flere enn fem personer til stede. Forbudet gjelder til og med mandag 23. november.

Forskriften ligger her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-16-2386
Kriseledelsen var samlet til nytt møte søndag kveld, hvor en eventuell videreføring av
forskriften ble vurdert.
Slik smittevernlege Ehsan Rajabian og kriseledelsen nå vurderer smittesituasjonen er
det ikke nødvendig å videreføre forskriften om midlertidige smitteverntiltak utover den
vedtatte datoen, mandag 23. november.
Det betyr at det fra og med tirsdag 24. november igjen er de nasjonale retningslinjene
som gjelder.
•

•

Kriseledelsen anbefaler likevel at det i ytterligere én uke utvises forsiktighet
knyttet til det å gjennomføre, arrangere og delta på sammenkomster utenfor
hjemmet for voksne over 20 år.
Sammenkomster for barn og unge under 20 år kan gjennomføres innenfor de
begrensninger som framgår av nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

Situasjonen kan raskt endre seg, og nasjonale anbefalinger om å holde seg mest mulig
hjemme gjelder fortsatt.
Åpner skoler og barnehager torsdag
Alle skoler og barnehager er åpne for undervisning fra og med torsdag 26. november.
Skolene og barnehagene har fortsatt smitteverntiltak på gult nivå, i henhold til
Utdanningsdirektoratets veileder.
Kollektivtransport
Anbefalingen om at barn over 12 år oppfordres til å bruke munnbind på kollektiv
kollektivtransport, tas bort med virkning fra 26. november.
Men anmodningen fra AKT om at skoleelever som har muligheten til det bør gå, sykle
eller bli kjørt gjelder fortsatt.
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Gjenåpner kommunale tilbud
I tillegg til at den lokale forskriften oppheves, vurderer kriseledelsen at det nå også er
trygt å gjenåpne tilbud som under dette siste smitteutbruddet har vært stengt. Det
gjelder:
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotek, gjenåpner tirsdag 24. november
Kulturskolen, gjenåpner torsdag 26. november
Dagsenter for eldre på Lyngdal helsehus, gjenåpner 24. november
Kommunens idrettshaller og svømmehaller, gjenåpner tirsdag 24. november
Sørlandsbadet, gjenåpner tirsdag 24. november
Kino, gjenåpner tirsdag 24. november
Fritidsklubber, gjenåpner torsdag 26. november

Bruk munnbind
Ved besøk på Lyngdal helsehus, Byremo omsorgssenter og omsorgsboliger oppfordres
fortsatt besøkende å bruke munnbind dersom det ikke kan holdes minst to meters
avstand.
Påbud om munnbind for ansatte med pasientkontakt, dersom ikke avstand på 2 meter
kan overholdes, tas bort fra og med 26. november.

•

Dersom smittesituasjonen i Lyngdal kommune skulle forverre seg igjen,
kan det på nytt bli aktuelt å innføre noen av tiltakene som nå avsluttes.

Om smittesituasjonen:
•
•
•

Det er i løpet av helgen ikke kommet inn melding om nye smittetilfeller i Lyngdal.
Antall aktivt smittede personer i isolasjon er fortsatt 70.
936 nærkontakter er fortsatt i karantene.

Anmodning til media
Som media er kjent med planlegges det mandag 23. november å gjennomføre testing av
et hundretall barn og skoleelever. Dette er testing som gjennomføres på bakgrunn av
symptomer, eller etter ønske fra foresatte.
I den forbindelse anmodes media om å utvise aktsomhet.
Det er pressens rett og plikt å informere om det som skjer i samfunnet, og kriseledelsen
opplever samarbeidet med lokale media som både godt og viktig. Men det har vært
episoder hvor ansatte ved luftveisklinikken har opplevd media som svært pågående, og
tidvis forstyrrende.
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Kriseledelsen minner derfor om at det IKKE er anledning til å ta seg inn på
luftveisklinikken, eller inn på området hvor selve testingen pågår. Dette er stengt med
sperrebånd.
Kriseledelsen er kjent med tidligere episoder hvor personer som står i kø for å bli testet
helt uforberedt er blitt oppsøkt av journalister på jakt etter kommentarer og bilder. Og
hvor heller ikke reglene for smittevern er overholdt. Slik oppførsel er helt uakseptabel.
Personer som ikke overholder retningslinjene vil bli bortvist fra området.
Det burde være unødvendig å vise til pressens egen vær varsom-plakat, og da i
særdeleshet punktene 3.9 og 4.8. Men vi gjør det likevel. Som en påminner.
•

Ønskes kommentarer skal disse utelukkende innhentes fra ordfører Jan
Kristensen.

Møte i kriseledelsen
Neste planlagte møte i kriseledelsen blir mandag 23. november kl. 20.30.

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 søndag 22. november 2020
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