
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Avventer nye retningslinjer 
 

Kriseledelsen i Lyngdal var samlet fredag morgen for å drøfte 

regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet. Presentert av 

statsministeren onsdag denne uken. Kriseledelsen avventer mer 

konkrete retningslinjer. 

Onsdag 7. april presenterte statsminister Erna Solberg regjeringens trinnvise plan for 

gjenåpning av samfunnet. Det ble imidlertid ikke kommunisert ut noen dato for når 

planen iverksettes. De strengere nasjonale smitteverntiltakene som ble innført før 

påske, gjelder fram til onsdag 14. april. 

Regjeringens plan er en firetrinns gjenåpning, og første trinn handler i stor grad om å gå 

tilbake til de retningslinjene som gjaldt før innstrammingen oppunder påskehøytiden. 

Kriseledelsen i Lyngdal avventer derfor informasjon om retningslinjer og tiltak som skal 

gjelde etter 14. april, før det tas stilling til eventuelle lokale justeringer. Herunder 

spørsmål om fortsatt bruk av hjemmekontor for kommunens ansatte, og når 
innbyggertorgene eventuelt kan gjenåpnes. 

• Smittetrykket i Lyngdal er for tiden svært lavt, med fortsatt null registrert aktivt 

smittede og isolerte personer, og kun én nærkontakt i karantene. 

Gjeldende fra 6. april er det igjen fastlegene som har ansvar for pasienter med 

luftveissymptomer med behov for legeundersøkelse. Det betyr at pasienter med 

luftveisplager ikke lenger skal kontakte luftveisklinikken på Rom, men henvende seg til 
sitt lokale legesenter for avtale.  

• På tidligere LBS er det nå kun teststasjon for covid19. 

Vaksinestatus 

Ifølge koordinator for vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal kommune, Ronny 

Bjørnevåg, er det per fredag 9. april 452 fullvaksinerte personer i Lyngdal. 

Nærmere 1400 personer har fått dose 1. 

Etter påske er rundt 200 personer blitt testet for covid19. 

Som tidligere meddelt mottar Lyngdal kommune neste uke 342 nye doser med vaksine, 

mens det denne uken er mottatt og satt 264 doser. 

Hvor mange doser som eventuelt mottas i uke 16 foreligger det per nå ingen 

informasjon om. 

Det vil senere i dag bli sendt ut mer utfyllende informasjon om vaksineringsarbeidet. 
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• Dersom ikke situasjonen skulle tilsi noe annet er neste møte i kriseledelsen 

tirsdag 20. april. 

 

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 
 

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 fredag 9. april 2021 
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