
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Ansatt i hjemme-
sykepleien smittet 
 

En kvinnelig ansatt i hjemmesykepleien i Lyngdal har testet positivt 

på covid19. 

Vedkommende testet seg fredag på eget initiativ, på bakgrunn av 

forkjølelsessymptomer. Smitten er foreløpig kun påvist med hurtigtest, men 

vedkommende betraktes som smittet og er satt i isolasjon. Den smittede er tilknyttet 
Lyngdal helsehus. 

Som følge av dette er 20 nærkontakter satt i karantene. 11 av disse er pleiere i 

hjemmetjenesten. Alle disse er testet med hurtigtest, og samtlige var negative. Men de er 
også PCR-testet. Det vil si med test som er sendt til analyse.  

I tillegg er fem tjenestemottagere, to leger og to familiære/vennekontakter satt i 

karantene. 

En venneflokk på fem i det sosiale miljøet rundt den smittede, samt en person hun er 

støttekontakt for i nabokommunen Lindesnes, er bedt om å teste seg. De sistnevnte seks 
personene er ikke definert som nærkontakter. 

Ved den berørte avdelingen på Lyngdal helsehus er det innført strakstiltak for å sikre 

fortsatt drift ved minimumsbemanning. I tillegg er alle ansatte fra og med søndag 17. 
januar pålagt å bruke munnbind. Dette gjelder inntil ny informasjon foreligger. 

Smittekilden er så langt ikke kjent, men det er kartlagt visse relasjoner til samme miljø 
som de fem andre smittede i Lyngdal på denne siden av årsskiftet. 

• Ettersom noen av de tidligere påviste smittetilfellene er ute av isolasjon og 

karantene, er det per søndag 17. januar totalt tre aktivt smittede og isolerte 

personer i Lyngdal, og 22 personer i karantene. 
 

De andre smittetilfellene i 2021 

Tirsdag 5. januar ble det første smittetilfellet etter nyttår registrert. En mann i 

begynnelsen av 20-årene, som kom hjem til Lyngdal 3. januar etter juleferie utenlands. 

Det var to andre i det samme reisefølget, nå bosatt i nabokommunen Lindesnes, men 

fortsatt folkeregistrert i Lyngdal. Ingen av disse testet positivt. 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Onsdag 6. januar fikk kommuneoverlegen melding om to nye smittetilfeller. Disse var 

ikke relatert til reisefølget fra dagen før. De to nysmittede var en kvinne i 30-årene og 

hennes datter på 4 år. De hadde ikke vært på reise, og smittekilden var ifølge 

kommuneoverlegen uavklart. Noe den fortsatt er. 

Fredag 8. januar ble 47 elever og ni ansatte ved Berge barneskole i Lyngdal satt i 

karantene etter at en elev testet positivt på covid19. 

Det femte smittetilfellet etter nyttår ble rapportert onsdag 13. januar. Det var en 

utenlandsreisende person som ved innreise testet seg i Lyngdal, og fikk positivt utslag 

på første test. Personen oppholder seg for tiden i Lyngdal, men er bosatt annet sted i 
landet. 

Den ansatte i hjemmesykepleien er altså det sjette smittetilfellet i Lyngdal så langt i 
2021. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing kontaktes kommunalsjef Ronny Bjørnevåg. 

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 17. januar 2021 
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