Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Klassetrinn i karantene
47 elever og ni ansatte ved Berge barneskole i Lyngdal er fredag
ettermiddag satt i karantene etter at en elev testet positivt på covid19.
Ifølge virksomhetsleder for barnetrinnet i Lyngdal kommune, Ingrid Alden, ble elevene
informert og sendt hjem fredag ettermiddag. Foresatte til elever på trinnet som nå er
satt i karantene er informert om at elevene skal ha hjemmeundervisning i
karanteneperioden. Det vil si til og med 16. januar.
Berørte elever og ansatte er i løpet av fredagen blitt testet. Svar på disse prøvene vil
ventelig foreligge i løpet av lørdagen.
De berørte elevene ble sendt hjem med ordinær skoleskyss. I ettertid ser skoleledelsen
at dette muligens skulle vært håndtert annerledes, og at foresatte burde vært forespurt
om henting. For skolen ble imidlertid dette en hastesak i dag. Fra skoleledelsen ble
informert om smitten og til elevene skulle hjem var det et tidsvindu på 15 minutter, og
skolen rakk ikke gjøre noen vurderinger rundt dette. Dette blir nå et eget punkt i skolens
beredskapsplan.
For øvrig forutsetter kriseledelsen at AKT sine retningslinjer om at klassetrinn og
kohorter sitter mest mulig samlet følges.
Dette er det fjerde smittetilfellet i Lyngdal etter nyttår. Per fredag 8. januar er til
sammen 110 nærkontakter satt i karantene.
Smittetrykket i Lyngdal vurderes fortsatt som lavt, og situasjonen er oversiktlig.

Holder isbanen åpen
Kriseledelsen har mottatt bekymringsmeldinger knyttet til store
ansamlinger på isbanen «Skeisen». Det rettes derfor en anmodning til
foresatte og ansvarspersoner om å påse at alle som bruker isbanen
holder nødvendig avstand til hverandre.
Isbanen i Rådhusparken er populær, og tiltrekker seg hver dag et stort antall brukere. I
den forbindelse har Lyngdal kommune også mottatt bekymringsmeldinger knyttet til
smittevernet.
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Kriseledelsen diskuterte dette i et møte fredag kveld, og har konkludert med at
«Skeisen» fortsatt holdes åpen. Men det forutsetter altså at brukerne av isbanen
forholder seg til gjeldende avstandsregler. Ettersom det er mye barn og unge som
bruker banen, rettes anmodningen primært til foresatte og andre ansvarspersoner.
Mange av brukerne er som nevnt barn og unge, og det er dokumentert at denne gruppen
ikke er like utsatt for smitte som voksne og eldre personer. I tillegg reduserer
kuldegradene smittefaren ytterligere.
Lyngdal følger de nasjonale retningslinjene, og smittesituasjonen per nå tilsier ikke
strengere lokale tiltak. I henhold til de nasjonale retningslinjene kan derfor isbanen som
en utendørs aktivitet holdes åpen, forutsatt at avstandsreglene overholdes. For barn og
unge i samme kohort er det ikke like påkrevd på holde den samme avstanden, men det
anbefales likevel å gjøre det.
Det forutsettes også at brukerne av isbanen er symptomfrie.
Som eier av banen skal Lyngdal kommune sørge for enda bedre skilting med
informasjon om avstandsreglene.
Smittesituasjonen følges nøye, og dersom smittetrykket øker kan det bli aktuelt å stenge
banen.

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