Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Fortsatt i en pandemi
Ved inngangen til helgen er antall smittede personer i Lyngdal
kommet opp i 30. På den positive siden synes det å være klare
indikasjoner på at fullvaksinerte personer utvikler mildere
symptomer.
Antall smittede personer i Lyngdal er i løpet av fredag 22. oktober kommet opp i 30.
De smittede fordeler seg nå slik:
•
•
•

15 eldre fullvaksinerte
5 ansatte, hvorav fire er uvaksinerte
10 pårørende

I tillegg er det også dokumentert forgreininger til nabokommunen Lindesnes, hvor en
uvaksinert person er innlagt.
Hovedtyngden av smitten i Lyngdal er knyttet til brukere av dagsenteret på Lyngdal
helsehus. Brorparten av disse er også brukere av hjemmetjenesten.
Det presiseres at alle ansatte på dagsenteret er fullvaksinert. De bidrar også til å følge
opp brukerne, inkludert hjemmeboende tjenestemottager, i den perioden dagsenteret
nå er stengt.
Dagsenteret forblir stengt inntil videre. I løpet av kommende uke skal det vurderes en
gradvis gjenåpning av tilbudet.
Dette er et utbrudd i helse- og omsorgstjenesten, og smittekilden er ukjent. Alle ansatte
på Lyngdal helsehus benytter munnbind.
•
•

Pårørende anmodes nå om å begrense besøk på helsehuset fram til smitten er
slått ned.
Dersom nødvendige besøk må gjennomføres anbefales det at også pårørende
benytter munnbind.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen kunne fredag ettermiddag orientere
kriseledelsen om observasjoner som tyder på at de smittede eldre som er fullvaksinerte
utvikler mildere symptomer enn uvaksinerte personer. Samt at fullvaksinerte som er
smittet ikke smitter videre like lett som uvaksinerte. I Lyngdal er rundt 95 prosent av
innbyggerne i aldersgruppen 65+ fullvaksinert.
Kriseledelsen er tydelig på at vi fortsatt befinner oss i en pandemi, selv om samfunnet er
gjenåpnet, og minner om at alle som kjenner på symptomer straks bør teste seg. Dette
gjelder også for fullvaksinerte personer.
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Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesituasjonen og smittesporing, kontaktes Åshild
Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost
Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no
Øvrige henvendelser 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 22. oktober 2021
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