Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Skal føre smittevern-tilsyn
Kriseledelsen besluttet onsdag at den lokale covid19-forskriften ikke
forlenges ut over perioden den ble vedtatt for. Bakgrunnen er de
strengere nasjonale smitteverntiltakene som innføres fra og med
torsdag. Men Lyngdal kommune varsler at det gjennom påsken vil bli
ført tilsyn med at smittevern-reglene overholdes.
Det var i utgangspunktet planen å avholde et nytt ekstraordinært formannskapsmøte
torsdag kveld, for å vurdere behovet for å forlenge den lokale forskriften som gjelder til
kl. 18 fredag 26. mars. Men kriseledelsen konkluderte i møtet onsdag ettermiddag med
at dette ikke er nødvendig ettersom det fra og med natt til torsdag trer i kraft strengere
nasjonale tiltak.
De nye reglene og anbefalingene er publisert på regjeringen.no, og de er lenket opp på
Lyngdal kommunes hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/lokal-informasjon-om-koronautbruddet/#heading-h2-2
Skal føre tilsyn
Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at smittevern-reglene overholdes.
Ettersom de nasjonale retningslinjene ved inngangen til påsken blir strengere, samtidig
med at tilstrømmingen av folk til Lyngdal også øker, varsler kommunen at det gjennom
høytiden vil bli ført aktivt tilsyn med at smittevernreglene overholdes på offentlige
steder.
Stenger rådhuset
Ettersom avstandsreglene skjerpes inn, fra én-meteren til to-meteren, valgte
kriseledelsen også å stenge Innbyggertorget i Lyngdal rådhus og publikumsmottaket på
Konsmo kommunehus, fra og med torsdag 25. mars. Dette fordi periodevis stor
tilstrømming av publikum kombinert med begrenset størrelse på arealet vil kunne gjøre
det utfordrende å holde god nok fysisk avstand.
Kommunens sentralbord holder imidlertid åpent som normalt
Luftveisklinikken i påsken
Luftveisklinikken og testsenteret på Rom har normal åpningstid fra kl. 9 til 15 mandag
til onsdag i den «stille uken». I tillegg holder testsenteret åpent fra kl. 8 til 10 påskeaften.
Kriseledelsen anmoder publikum, og da særlig hjemreisende studenter, om å ha lav
terskel for å teste seg.
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Personer som ilegges karantene påminnes om at også karantene er strengt, og
innebærer at man skal holde sosial avstand og ikke oppsøke offentlige rom.
Smittestatus
•

•

Per onsdag 24. mars er det i Lyngdal registrert til sammen 23 aktivt smittede og
isolerte personer. 18 av disse er tilknyttet utbruddet på KVS-Lyngdal. Men det er
ikke alle disse som er hjemmehørende i Lyngdal kommune. Derfor er antall
smittede personer i Lyngdal i realiteten noe lavere enn de 23.
Antall personer i karantene er nå rundt 60.

Vaksinestatus
Inneværende uke er det i Lyngdal vaksinert 150 personer. Tilnærmet alle disse var 1.
dose-vaksinering, slik at det nå er 150 nye personer som er blitt godt beskyttet mot
smitte.
I den stille uke før påske vil det bli satt 132 nye doser. Når det er gjort har så godt som
alle eldre ned til 75 år som har ønsket vaksinen fått den.
Koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, informerte
kriseledelsen onsdag om at kommunen over påske er forespeilet å få 264 nye
vaksinedoser. Neste prioriterte gruppe blir da 18 til 64 år som befinner seg i kategorien
høyrisiko.
Det er fortsatt kun Pfizer-vaksiner som settes.

Følg anbefalingene!
Generelt synes smittesituasjonen i Lyngdal nå å være under kontroll, og dersom alle
samvittighetsfullt følger gjeldende anbefalinger og regler, er håpet at den skal forbli
under kontroll gjennom påsken og i tiden etter.
Det er mange regler og anbefalinger å forholde seg til, og kriseledelsen har forståelse for
at det kan være vanskelig å følge med på alt. Men i bunn og grunn er det også ganske
enkelt. Det handler om å holde avstand, fra og med torsdag minst to meter, og mest
mulig begrense reisning og antall sosiale kontakter. Hvis alle gjør det beste de kan for å
hindre smittespredning, kan vi alle få hverdagen vår raskere tilbake.
En god og smittefri påske ønskes til dere alle!

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal
kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945
06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no
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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 24. mars 2021
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