Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Stenger Å barneskole
Kommuneoverlegen i Lyngdal har besluttet å stenge Å barneskole fra
og med torsdag 16. desember, og sju dager framover. Hvilket i praksis
vil si at skolen forblir stengt til over nyttår. Elevene får tilbud om
fjernundervisning.
Nedstengingen er et hastevedtak, hjemlet i smittevernlovens paragraf 4.1. Årsaken til
stengingen er stigende smitte på tre forskjellige trinn siste uken. Det totale antallet
smittede er per onsdag 15. desember sju i direkte tilknytning til skolen, og 16 indirekte.
Kommuneoverlege Henriette Pettersen mener de nye nasjonale karantene-reglene som
gjelder fra 15.12.21 er tvetydige knyttet til det å sette barn i karantene. På den bakgrunn
har hun besluttet å stenge skolen for å hindre smitten i å spre seg videre. Fra torsdag
16.12. gjenstår det fem skoledager før juleferien.
Det vil fortsatt gis tilbud til barn av foresatte med samfunnskritiske roller, og til barn
som er særskilt sårbare.
Fra skoleledelsen i Lyngdal kommune presiseres det at tilbud om hjemmeundervisning
som et forebyggende tiltak kun gis til elever på skoler hvor smitte er påvist.
•
•

•

Det er per 15.12. registrert totalt 25 aktivt smittede personer i Lyngdal.
Fem av disse er bekreftet smittet med omikron-varianten. I tillegg er to personer
antatt smittet med omikron, slik at det totale antall omikron-tilfeller nå er oppe i
7.
Ca. 100 personer er i smittekarantene

Ny massevaksinering
Kriseledelsen ble onsdag ettermiddag orientert om at det før nyttår planlegges to nye
runder med massevaksinering i Lyngdal.
•

Dette skjer i Lyngdalshallen på Rom tirsdag 21. og tirsdag 28. desember.

Dette er et tilbud til alle. Både uvaksinerte og personer som mangler én eller flere doser.
Disse dagene vil det også være tilbud om drop in-vaksinering.
Drop in-tilbud er det også på Lyngdal helsehus fra kl. 16.30 torsdag 16. desember, som
er siste ordinære vaksinedag før jul.
Ifølge vaksinekoordinator Åshild Gysland har så langt rundt 1700 personer i Lyngdal fått
en tredje dose. Når torsdagens vaksinering er unnagjort vil antallet trolig være på 2000.
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Lyngdal har også fått ansvaret for å vaksinere risikoutsatte barn i Lister i alderen 5-11
år. Det vil si barn hjemmehørende i Farsund, Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal i tillegg til
Lyngdal kommune. Dette gjennomføres i uke 51.

Presset helsetjeneste
På onsdagens møte i kriseledelsen ble det ikke lagt skjul på at helsetjenesten i Lyngdal
nå er under press bemanningsmessig. Det er stor slitasje på de ansatte, og stedvis også
høyt sykefravær. Situasjonen vurderes foreløpig ikke som kritisk, men sårbar. På den
bakgrunn uttrykkes det også bekymring over at det fortsatt er en del ansatte som aktivt
sier nei til å vaksinere seg.
Det skal nå vurderes hvilke tjenester som kan velges bort dersom smittesituasjonen
eskalerer. Det som da prioriteres er liv og helse.
Ansatte i helse som ønsker vaksine tildeles en tredje dose så snart tidsvinduet på 4,5
måneder etter dose to tillater det. Ifølge virksomhetsleder Anne Sanden Kvinen har
samtlige ansatte på institusjon nå fått en tredje dose.
Registrerer besøkende
Ifølge Kvinen innføres det nå også krav om utfylling av egenerklæringsskjema for
besøkende til Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Dette med tanke på eventuell
senere smittesporing.
Pårørende oppfordres også til å hjelpe sine eldre på institusjon med å identifisere
nærkontakter ved besøk.

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
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 onsdag 15.12. 2021
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