
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Nærmer seg 3000 vaksinerte 
 

Antall innbyggere i Lyngdal kommune som har mottatt minst én 

vaksinedose nærmer seg nå raskt 3000. Det er bortimot 30 prosent av 

kommunens befolkning. 

Inneværende uke er det satt til sammen 400 doser. Kommende uke mottar kommunen i 

underkant av 300 doser, og gjennomfører da ordinær vaksinering på Lyngdal helsehus 

og Byremo læringssenter. Men det er fra sentrale myndigheter varslet at kommunen i 

uke 19 vil motta en såpass stor mengde med vaksinedoser at det da planlegges ny runde 

med gruppevaksinering i Fibohallen. 

Det nøyaktige antall personer som per fredag 30. april har mottatt minst én vaksinedose 
er 2854. 

Vaksineringen av risikogruppe 5 er godt i gang. Det vil si risikopasienter i alderen 55-64 

år. Disse er meldt inn fra fastleger både i Lyngdal og fra andre kommuner. Ifølge 

vaksinekoordinator Ronny Bjørnevåg nærmer man seg raskt også risikogruppe 6, som 
er alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander. 

 

Smittestatus 

• Per fredag 30. april er det totalt 43 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal.  

• Antall nærkontakter i karantene var inntil torsdag 29. april rundt 500, men 

ettersom flere i løpet av siste døgnet er ferdig med karanteneperioden var status 
fredag ettermiddag 100. 

 

Lyngdal kommune anbefaler fortsatt alle sine ansatte som har muligheten til om å 
benytte seg av hjemmekontor. 

Innbyggertorget i Lyngdal rådhus og i kommunehuset på Konsmo forblir stengt også ut 

uke 18. 

 

Neste møte i kriseledelsen er mandag 3. mai kl. 15. 

 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

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 Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal fredag 30. april 2021 
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