Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Forslag om ekstraordinære tiltak
Etter råd fra kommuneoverlegen samles Lyngdal formannskap til
ekstraordinært møte mandag 15. mars for å behandle forslag til lokal
forskrift om smitteverntiltak.
Bakgrunnen er den for tiden uoversiktlige smittesituasjonen i Lyngdal kommune, og det
nylige smitteutbruddet på KVS-Lyngdal der så langt 12 personer nå har testet positivt på
covid19. Det er nå også bekreftet at alle de internatboende elevene som har testet
positivt er smittet av mutert virus. Det betyr at det er påvist mutert virus i alle de tre
siste smitteklyngene i Lyngdal, og uten at det foreligger noen entydig smittekilde.
Lyngdal formannskap samles til ekstraordinært møte på Teams fra kl. 21 mandag kveld, og
i forslaget til forskrift er følgende tiltak listet opp:
•

•
•

Forbud mot arrangementer, med unntak for begravelser, vielser, dåp og lignende
ritualer som gjennomføres i samsvar med nasjonale retningslinjer. Et forbud mot
arrangementer vil også innebære at kino, scene og ungdomsklubber stenges.
Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og barn over 16 år.
Stenging av virksomheter som treningssentre og svømmehaller, samt
innendørshaller der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter. Med unntak
for rehabilitering som tilbys individuelt, skolesvømming for barn under 16 år og
for profesjonelle utøvere.

Å ikke rette seg etter en vedtatt forskrift kan innebære straffeansvar.
Dersom forskriften vedtas trer den i kraft fra midnatt mandag 15. mars. Altså fra og med tirsdag
16. mars, og fram til 26. mars kl. 18.

Formannskapsmøtet overføres på Kommune-TV.
Anbefalinger fra kriseledelsen
I tillegg til forskriften har kriseledelsen allerede besluttet å sette de videregående skolene på
rødt nivå, og kommunisert ut følgende anbefalinger:

•

•
•

1

Innbyggerne anmodes om ikke å reise unødig til områder med høyt smittetrykk. I
utgangspunktet gjaldt denne anmodningen fram til mandag 15. mars, men er nå,
som tidligere meddelt, forlenget fram til påske. Særlig gjelder dette reiser til
Kristiansand, Arendal og Oslo.
Barn over 12 år anbefales å benytte munnbind på skoleskyss.
Ansatte i hjemmetjenesten er pålagt å benytte munnbind.
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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
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