Pressemelding fra vaksineteamet i Lyngdal kommune:

God framdrift
i vaksineringen
Denne uken alene er det i Lyngdal kommune satt hele 178 doser med
covid19-vaksine. Vaksineringen av beboere i institusjon er på det
nærmeste sluttført.
Ifølge vaksine-koordinator Ronny Bjørnevåg er vaksineringen av beboere på institusjon
99 prosent ferdig.
«Grunnen til at vi ikke er på 100 prosent skyldes nyinnflyttede, samt at ikke alle har
vært i god nok fysisk form til å ta imot vaksine», sier Bjørnevåg.
Dette er status på vaksinearbeidet i Lyngdal per fredag 5. februar 2021:
•

•

178 innbyggere er vaksinert denne uken (uke 5). 11 av disse er beboere på
institusjon, Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter, som med dette har fått
sin andre dose og er fullvaksinert. 36 av de 178 er i omsorgsbolig på Byremo og i
Lyngdal.
Ca. 20 prosent av dosene er satt på helsepersonell. Det vil si leger og ansatte på
luftveisklinikken og på institusjon.

Framdrift:
• De fleste over 85 år er nå vaksinert. Noen flere har meldt seg på siste uken.
• Vaksinearbeidet i neste gruppe, 75 til 85 år, er påbegynt. Ifølge Bjørnevåg kalles
det inn etter alder, kronologisk fra eldst og nedover.
• I løpet av neste uke mottar Lyngdal kommune ytterligere 126 doser.
• Det er fortsatt mulighet for innbyggere over 65 år å registrere seg hvis de ønsker
vaksine. Da ringer de 979 99 600.
Totalt i Lyngdal kommune er det per dags dato satt 357 doser med covid19-vaksine. 73
av disse er dose to. Hvilket vil si at til sammen 284 personer så langt har fått én eller to
doser med vaksine.
Og vaksinene blir tatt godt imot. Som en innbygger på Byremo sa da han tidligere denne
uken fikk sin dose: «Dette er en gledens dag. Jeg har sittet i selvpåført karantene siden
mai. Nå kan livet begynne igjen».
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Den drøyt 90 år gamle mannen var så glad bare for å være ute av huset sitt at han ba om
å få sitte litt lengre til observasjon. Han satt nesten én time lengre enn anbefalt.

•

Det er for tiden ikke registrert noen personer i Lyngdal med aktiv smitte.

Kontaktperson
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
Med vennlig hilsen
Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder
Mobil: +47 901 31 726

Lyngdal fredag 5. februar 2021

Stine Stedje Fossen holder orden på vaksineplanen. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

2

LYNGDAL KOMMUNE

