
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Videregående skoler i rødt 
 

Kriseledelsen i Lyngdal har besluttet å sette KVS-Lyngdal og Eilert 

Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal på rødt nivå fra og med 

mandag 15. mars. 

Eventuelt andre lokale tiltak skal drøftes i et møte mandag formiddag med 
Statsforvalteren i Agder og Folkehelseinstituttet.  

Også Farsund kommune har valgt å sette det videregående skoletilbudet på rødt nivå. 

Rødt nivå innebærer følgende: 

• Ingen syke skal møte på skolen 

• God hygiene 

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

• Dele elever i mindre grupper 

• Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner 

• Unngå trengsel og store samlinger 

• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

I tillegg har også Lyngdal ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Lyngdal kristne 

grunnskole (LKG) valgt å ha hjemmeundervisning mandag. 

Unngå smitteutsatte områder 

Kriseledelsens anmodning til innbyggerne om ikke å reise unødig til områder med høyt 
smittetrykk forlenges fram til påske.  

I utgangspunktet gjaldt anmodningen fram til mandag 15. mars, men er nå forlenget i 

ytterligere to uker. Særlig gjelder dette reiser til Kristiansand, Arendal og Oslo. 

Smittestatus 

De fleste prøvene tatt i tilknytning til smitteutbruddet på KVS-Lyngdal er per søndag 

kveld ferdig analysert. Så langt er det bekreftet 11 positive prøver.  

Alle elever, ansatte og nærkontakter skal testes på nytt mot slutten av den ti dagers 
karanteneperioden. 

• Totalt i Lyngdal er det per søndag 14. mars 16 aktivt smittede og isolerte 

personer. 

Selv om utbruddet på KVS-Lyngdal ser ut til å bli av mindre omfang enn først fryktet, 

uttrykkes det fra kommuneoverlegens side bekymring over at det ikke foreligger noen 
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entydig smittekilde. Verken til dette utbruddet, eller de øvrige smitteklyngene i Lyngdal 

siste ukene. I to av disse er det også avdekket mutasjonssmitte. 

I løpet av siste uken er det ved luftveisklinikken i Lyngdal testet et antall personer 

tilsvarende 15 prosent av Lyngdals befolkning. 

 

• Kriseledelsen i Lyngdal har nytt møte kl. 16 mandag 15. mars. 

 

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 søndag 14. mars 2021 
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