Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Nytt smittetilfelle
Ikke helt uventet er nå det første smittetilfellet på nyåret også
registrert i Lyngdal.
Lyngdal kommune har siden tidlig i desember vært i en heldig situasjon, med null
smittede og lavt smittetrykk. Men kriseledelsen har vært forberedt på at det med stor
sannsynlighet ville komme nye positive tilfeller etter jule- og nyttårsfeiringen.
Tirsdag kveld fikk kommuneoverlege Henriette Pettersen melding om det første. Hun
regner det for sannsynlig at det vil komme ett til.
«Dette nye tilfellet er en mann i begynnelsen av 20-årene, som kom hjem til Lyngdal 3.
januar etter juleferie utenlands. Det var to andre i det samme reisefølget, og én av disse
vil trolig også få påvist positiv prøve ettersom den første prøven var svakt positivt. Disse
to er nå bosatt i nabokommunen Lindesnes, men fortsatt folkeregistrert i Lyngdal»,
opplyser kommuneoverlegen onsdag morgen.
Fire nærkontakter til mannen i 20-årene er satt i karantene. Fra før er fem personer i
karantene i Lyngdal, slik at det totale antallet nå er ni.
Digital registreringsplikt
Det er nå slik at man plikter å registrere seg digitalt før innreise til Norge. Ved
grensepassering må man kunne vise til denne digitale registreringen, samt en negativ
test som er under 72 timer gammel.
Innreisekarantenen er nå 7 døgn dersom man kan fremlegge to negative tester etter
ankomst. Den første innen 24 timer, og den andre på dag 7.
Den som velger å ikke teste seg, ilegges 10 døgns karantene.
«Ved grensestasjonene bruker man i all hovedsak hurtigtester. Disse er ikke like presise
som PCR-testen, standardtesten som sendes til analyse. Det er et krav at test nummer to
skal være PCR-test», opplyser Henriette Pettersen.
Kommuneoverlegen og smittevernteamet ble tirsdag innført i det nye digitale
reiseregistreringssystemet.
«Nå kan vi til enhver tid se hvem som ankommer kommunen og fra hvilke land de
kommer. Og det er ikke få. Bare siden 1. januar, fem døgn, er det registrert nærmere 30
innreisende fra ni ulike land», sier hun.
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Staten har bedt kommunene skalere opp, slik at første test ved hjemkomst skal kunne
tas i egen kommune.
«Ettersom teststasjonen i Lyngdal i utgangspunktet er stengt i helgene og på kveldstid
anmoder vi likevel hjemreisende om i størst mulig grad test seg på grensen ved
ankomst. Men vi vil jo imøtekomme nødstilfeller. Dessuten er det heller ikke alle
grenseoverganger som har teststasjon», sier kommuneoverlege Henriette Pettersen.
Lyngdal først ut på Agder
Overgangen til 2021 markerte også et skifte i kampen mot covid19. Kl. 10 på
formiddagen tirsdag 5. januar ble den første personen på Agder vaksinert mot covid19.
Det skjedde på Lyngdal helsehus, og først ut var 87-årige Lillian Litland.

Ble historisk: Her får Lillian Litland (87) historiens første covid19-vaksine på Agder, av
sykepleierne Susanne Vatne og Kirsten Fredriksen. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune
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Men selv om vaksinearbeidet nå er startet, er det fortsatt langt fram før pandemien er
under kontroll. Etter jule- og nyttårsfeiringen er også situasjonen igjen uoversiktlig.
Dette er grunnen til at regjeringen søndag 3. januar iverksatte forsterkede nasjonale
smitteverntiltak, gjeldende til og med 18. januar.
Det er altså ingen som helst grunn til å senke skuldrene.
•

Dersom situasjonen ikke skulle tilsi noe annet er neste ordinære møte i
kriseledelsen tirsdag 12. januar.

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt 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 onsdag 6. januar 2021

3

LYNGDAL KOMMUNE

