Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Sterk anmodning om munnbind
Kriseledelsen i Lyngdal anmoder nå alle innbyggere og besøkende til
kommunen om å benytte munnbind på offentlige steder.
Kriseledelsen var samlet til nytt statusmøte mandag ettermiddag om det nye
smitteutbruddet i Lyngdal, som nå blant annet har medført at Berge barneskole har
endret status fra gult til rødt.
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/berge-barneskole-gar-i-rodt/
Tolv personer med direkte tilknytning til skolen har så langt fått påvist mutert smitte. Et
stort antall elever og ansatte er i karantene, og både for Berge barneskole og andre
skoler vil det utover uken være nødvendig med en del hjemmeundervisning. Blant annet
på grunn av bemanningsproblemer. Elever og foresatte som berøres av dette mottar
informasjon fra sin respektive skole.
Munnbind, ungdomsklubb og russekort
Kriseledelsen avventer fortsatt å innføre nye lokale retningslinjer i form av forskrift,
men retter en sterk anmodning til alle innbyggere og besøkende til kommunen om å
benytte munnbind på offentlige steder.
Det er også besluttet å midlertidig stenge ungdomsklubben Rocky.
Det nærmer seg mai og tiden for russefeiring. I den forbindelse informerte
kommuneoverlege Henriette Pettersen mandag kriseledelsen om at det er gjort en
vurdering rundt dette med russekort. Kommuneoverlegen har konferert med sentrale
myndigheter, og fått bekreftet at det er OK å gi ut russekort, forutsatt at hender sprites
først.
Uendret smittesituasjon
Smittesituasjonen er ellers uendret fra søndag til mandag, med totalt 33 aktivt smittede
og isolerte personer.
Antall personer i karantene er nå ca. 370.

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
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Øvrige henvendelser kan 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 mandag 26. april 2021
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