
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Maner til forsiktighet 
 

Selv om den lokale forskriften med forbud mot arrangementer og 

samlinger med flere enn fem personer utløper ved midnatt 23. 

november, maner kriseledelsen innbyggerne om fortsatt å utvise 

aktsomhet. Kriseledelsen minner også om det ansvaret som påhviler 

arrangører. 

Det lokale forbudet mot arrangementer og samlinger med flere enn fem personer til 

stede forlenges ikke ut over mandag 23. november. Det besluttet som kjent kriseledelsen 
i Lyngdal kommune søndag kveld. 

Men det betyr ikke at det er fritt fram! 

Kriseledelsen anmoder på det sterkeste at det ut uken fortsatt utvises stor aktsomhet 

knyttet til det å gjennomføre eller delta på arrangementer og samlinger utenfor hjemmet 

for voksne over 20 år. For personer under 20 år vises det til de nasjonale 

retningslinjene. 

Dette handler om å vise selvbeherskelse og ta ansvar i en situasjon som fortsatt ikke er 

helt under kontroll.  

Kriseledelsen håper og tror det verste nå er tilbakelagt i dette smitteutbruddet. Men 

smitten kan fort blusse opp igjen om folk nå ikke opptrer varsomt og strengt følger 

anmodninger og retningslinjer for smittevern. 

Kriseledelsen presiserer også viktigheten av at innbyggerne holder seg oppdatert på de 

nasjonale retningslinjene. 

Disse retningslinjene gjør det også klart at det påhviler et stort ansvar for den som 

ønsker å gjennomføre et arrangement. En arrangør skal blant annet sørge for å føre 

navnelister, ha full oversikt over de tilstedeværende, og at smitteverntiltak overholdes. 

 

Smittesituasjonen 

Gjennom helgen ble det ikke rapportert om nye smittetilfeller i Lyngdal. Da 

kriseledelsen var samlet til møte mandag kveld, ble det informert om to nye 

smittetilfeller. Den ene positive var allerede i karantene, og er nå satt i isolasjon. Denne 

personen er tilknyttet det fremmedspråklige miljøet i Lyngdal hvor dette 

smitteutbruddet startet. Den andre positive er del av et nytt sjømannskap som i helgen 

ankom et skip i Rosfjorden. 
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• Antall aktivt smittede i Lyngdal er per mandag 23. november 55. Dette er 15 

færre enn ved inngangen til helgen. Tirsdag 24. november vil ytterligere 26 

personer gå ut av isolasjon. 

At antall positive personer i isolasjon nå er redusert fra 70 til 55, er et resultat av det er 

blitt jobbet ekstra med å kvalitetssikre smittetallet lokalt i Lyngdal.  

I en hektisk periode med testing og smittesporing har det tidvis vært noe krevende å 

holde løpende oversikt over antall smittede personer bosatt i kommunen og i 

nabokommuner. 

 

Verdifull læring 

I løpet av mandag 23. november ble det til sammen testet 167 personer ved 

luftveisklinikken på Rom. Nærmere 120 av disse var barn og skoleelever. 

Kriseledelsen gir stor honnør til alle medarbeiderne som bidro for å få dette til. I tillegg 

til selve testingen var et stort apparat var i sving for å håndtere tilrettelegging, 

trafikkavvikling, sikkerhet, bespisning mv. Og meldingen til kriseledelsen mandag kveld 
var følgende: Det fungerte knirkefritt. 

Dette ble i tillegg en god øvelse med mye verdifull læring. Det ble dokumentert at 

Lyngdal kommune er i stand til å håndtere det mangedobbelte. Noe som er god trygghet 

både for kommunen og for innbyggerne. 

I løpet av tirsdagen forventes det å foreligge svar på disse prøvene. 

 

«Skeisen» skal åpnes 

Som tidligere meddelt gjenåpnes nå kommunale tilbud som grunnet smitteutbruddet 
har vært midlertidig stengt. 

Tirsdag 24. november åpner bibliotekene, dagsenter for eldre på Lyngdal helsehus, 

kommunens idrettshaller og svømmehaller samt Sørlandsbadet og kinoen. 

Torsdag 26. november gjenåpner også kulturskole og fritidsklubber. 

I tillegg forberedes åpning av isbanen «Skeisen». Dersom været tillater det vil «Skeisen» 

etter planen sesongåpne om halvannen uke! 

 

Møte i kriseledelsen 

Neste planlagte møte i kriseledelsen blir tirsdag 24. november kl. 15 
. 

Kontaktperson 
For ytterligere spørsmål kan ordfører Jan Kristensen kontaktes på telefon 955 59 950, 

eller epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

mailto:Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no
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Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal mandag 23. november 2020 


