Pressemelding fra Lyngdal kommune
om korona-pandemien
Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter
med kommuneoverlege og virksomheter.
Situasjonsbildet per onsdag 1. april 2020
Kommuneoverlegen om smittestatus:


Det er per onsdag 1. april ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i Lyngdal
kommune. Antall personer i Lyngdal med påvist smitte er 0.

Psykisk helse har opprettet korona-telefon:
Korona-pandemien er forbundet med en rekke psykiske stressfaktorer.
Blant annet:







Helsetrusler mot en selv og sine kjære
Alvorlige avvik fra vanlige rutiner
Atskillelse fra familie og venner
Mangel på mat og medisiner
Sosial isolasjon
Tap av inntekt grunnet karantene, permisjon eller oppsigelser

Som et tilbud til de som har behov for noen å snakke med under den pågående koronapandemien har psykisk helse i Lyngdal kommune nå opprettet en egen telefon.
Den har nummer 477 12 309, og er betjent mandag til fredag fra kl. 09 til 14.
NB! Telefonen er ikke betjent i påsken, fra onsdag 9. april til mandag 13. april.
Info om tilbudet også publisert på kommunens hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/psykisk-helse-har-opprettet-stottetelefon/

Australia ønsker engangskitler fra Lyngdal:
Lyngdal kommune oppfordret til en dugnad der målet var å få produsert 300
engangskitler. Kommunen fikk svar på tiltale, og i løpet av ni dager var det i
utgangspunktet ambisiøse målet nådd! Men produksjonen fortsatte, og nå sitter Lyngdal
kommune med et lager på 486 ferdigsydde engangskitler. Det var en respons full av
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hjertevarme! Fortsatt er noen kitler under ferdigstillelse, men prosjektet er formelt
avsluttet. Kommunalsjef Ronny Bjørnevåg var initiativtager, og han kunne onsdag
morgen fortelle at flere av disse engangskitlene allerede er tatt i bruk. Også andre
kommuner har vist stor interesse for dette egenproduserte smittevernutstyret.
- Vi har til og med fått en henvendelse fra Australia, forteller Bjørnevåg.
Han takker alle som har bidratt i denne dugnaden, og er tilgjengelig for intervju dersom
lokale media ønsker å lage noe mer på denne suksesshistorien. Nye Lyngdal har som mål
å være en samskapingskommune. Dette er samskaping i praksis!

Kommunen forlenger betalingsfristen for husleie:
Lyngdal kommune har allerede vedtatt å utsette forfall på kommunale avgifter fra 30.
april til 1. juni.
Onsdag vedtok kriseledelsen også å imøtekomme næringsdrivende som leier av
kommunen. Det gjelder fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler og andre.
Forfall på husleie utsettes til 1. juni.
Mediekontakt:
For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens
hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.
Dersom ikke annet er nevnt går alle henvendelser fra media om ting som ikke besvares
på våre digitale flater til ordfører Jan Kristensen. Dette for å lette presset på
kommuneoverlege og virksomhetsledere.
Med vennlig hilsen
Ole Aa. Brattfjord, informasjonsansvarlig
Mobil: +47 901 31 726
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