Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Lyngdal utsetter trinn tre
En dobling av antall smittetilfeller siste døgn gjør at kriseledelsen i
Lyngdal utsetter trinn tre av regjeringens gjenåpningsplan. Dette er et
hastevedtak fattet av smittevernlegen.
Trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan gjelder i utgangspunktet fra søndag 20. juni.
Men lørdag formiddag besluttet kriseledelsen at Lyngdal kommune fortsatt skal holde
seg på trinn to. Den formelle beslutningen er tatt av smittevernlege Ehsan Rajabian, og
hjemlet i smittevernloven.
Oppblomstring
Bakgrunnen er at smitten i Lyngdal er raskt stigende, med en dobling av antall
smittetilfeller siste døgn. Fredag kveld ble det meldt om seks nye smittetilfeller i
Lyngdal, pluss en såkalt inkonklusiv test, men som behandles som en positiv prøve. En
av de smittede viste seg å være hjemmehørende i Farsund. Men medregnet den
inkonklusive prøven er det snakk om seks nye tilfeller på ett døgn, og en gryende
oppblomstring av smitten i Lyngdal.
Ettersom smittekildene i de fleste tilfellene er kjent, og det også er snakk om et
forholdsvis beskjedent antall nærkontakter, definerer ikke smittevernlegen dette som et
utbrudd. Men situasjonen er like fullt så alvorlig at hans anbefaling til kriseledelsen
lørdag formiddag var at Lyngdal kommune utsetter overgangen til trinn tre av
regjeringens gjenåpningsplan med én uke. Noe kriseledelsen sluttet seg til.
•
•

Dersom smittesituasjonen ikke eskalerer ytterligere, innebærer det at trinn tre
gjøres gjeldende i Lyngdal fra og med søndag 27. juni.
I motsatt fall vil det i løpet av uken bli vurdert å innføre en ny lokal forskrift om
smittevern. Denne må i så fall vedtas av formannskapet.

To av de nye smittede, uavhengig av hverandre, spores til Stavanger. To av
nærkontaktene til den ene av disse har også fått påvist smitte. I tillegg er det påvist
smitte hos en ny eldre tjenestemottager i hjemmesykepleien, og hos en ansatt i
hjemmesykepleien. Som en konsekvens er nå ytterligere fem ansatte i
hjemmesykepleien satt i karantene. De første ble satt i karantene onsdag kveld etter at
en fullvaksinert beboer på Lyngdal helsehus testet positivt for covid19. Personen det
gjelder er relativt mobil, og selv om det er flere teoretiske smitteveier, er det på det rene
at vedkommende også har vært innom den tidligere Mega-kafeen i sentrum. Nå kjent
som Små Pris Kafé. Det har også den andre tjenestemottageren som nå har fått påvist
smitte. Denne personen er etter eget ønske ikke vaksinert.
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•
•

Per lørdag 19. juni er det totalt 12 smittede og isolerte personer i Lyngdal.
Antall nærkontakter i karantene er i øyeblikket 41.

Før de siste påviste smittetilfellene var det seks smittede personer i Lyngdal. Fire av
disse har kafeen som fellesnevner.
De som har vært innom kafeen i tidsrommet 11. til 15. juni anmodes derfor om å teste
seg. Unntaket er personer som er fullvaksinerte og symptomfrie. Fullvaksinerte som har
symptomer anmodes også å teste seg.
Som tidligere meldt har kafeen nå selv valgt å stenge i ti dager.
Også besøkende på Lucky Strike Bowlingsenter onsdag 16. juni, mellom kl. 19.30 og
21.30, anmodes om å teste seg. Også denne anmodningen gjelder personer som har
symptomer, både vaksinerte og ikke-vaksinerte-

Dette er trinn to
Trinn to i regjeringens gjenåpningsplan, som fortsatt gjelder i Lyngdal kommune,
ble innført fra 27. mai. Her er noen hovedpunkter:
•
•

•
•

•

Inntil 20 personer inne og 30 personer ute på offentlig sted eller i leide/lånte
lokaler. Arrangere utendørs heller enn innendørs.
Innslipp- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. Krav til
smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand,
innendørs og utendørs. Reglene omfatter også arrangementer.
Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.
Arrangere utendørs heller enn innendørs. Innendørs Maks 50 personer uten
faste, tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangement som
samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på
trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. Inntil 200 personer
dersom alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Utendørs Inntil 200
personer uten faste, tilviste sitteplasser, men 600 personer (200x 3 kohorter)
hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser og det er to meters avstand
mellom kohortene.
Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik
at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å
ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en
kommune med forhøyet smittenivå.

For full oversikt over trinn 2:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvisgjenapning/id2842645/
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Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal
kommune, kontaktes Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost
Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no

For spørsmål eller avklaringer rundt gjennomføring av private eller offentlige
arrangementer kontaktes avdelingsleder for kultur og fritid, Rune Hauan, på telefon 404
14 600, eller epost rune.hauan@lyngdal.kommune.no
Alternativt virksomhetsleder for kultur, Jan Seland. Telefon 404 14 610, eller epost
Jan.Seland@lyngdal.kommune.no

Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost
Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no

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

Lyngdal lørdag 19. juni 2021
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