Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Frykter nytt smittehopp
Kommuneoverlegen frykter et nytt lokalt smittehopp etter at smittede
personer har deltatt på ulike sosiale aktiviteter i Lyngdal.
En smittet person deltok onsdag 3. november på en korøvelse i Lyngdal kulturhus. Alle
som var til stede på øvelsen, både kormedlemmer, gjester og ansatte i kulturhuset, er
anmodet om å teste seg, holde lav sosial profil kommende 10 dager og være svært
årvåkne når det gjelder symptomer. Ved behov kan testpakke med sju hurtigtester
hentes på teststasjonen i Lindeveien, tidligere LBS.
Også Lyngdal ungdomsskole er berørt. Her vil hurtigtester bli delt ut, og lærerne bes
teste seg daglig i en uke, uavhengig av egen vaksinasjonsstatus. Dette gjelder også for
kulturskolen, som har sin base på Lyngdal ungdomsskole.
I tillegg er det flere smittetilfeller tilknyttet en treningsgruppe på Sørlandsbadet, og
gjester her bes generelt ha lav terskel for testing. Sørlandsbadet stenger ned
fellestreninger på høyaktivitetsnivå ut kommende uke. I tillegg strammer de inn
hygienereglene i fellesarealene.
De nye smittetilfellene er en påminnelse om at pandemien ikke er over, og at det fortsatt
er viktig å etterleve gode rutiner for smittevern.
Tiltak du kan og bør gjøre:
•
•
•
•
•

Vask hender
Vær hjemme når du er syk
Test deg ved symptomer
Isolér deg og varsle dine nærkontakter ved positiv prøve. Kommunen kartlegger
ikke lenger nærkontakter
Det anbefales å følge opp positiv hurtigtest med standard PCR-test

Nedjustert «TISK» innebærer at enkeltindividet tillegges økt egetansvar.

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesituasjonen og smittesporing, kontaktes Åshild
Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost
Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no
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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 torsdag 4. november 2021
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