Pressemelding fra Lyngdal kommune
om korona-pandemien
Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter med kommuneoverlege og
virksomheter.
Situasjonsbildet per torsdag 2. april 2020
Kommuneoverlegen om smittestatus:


Det er per torsdag 2. april fortsatt ikke bekreftet noen nye smittetilfeller av
korona i Lyngdal kommune. Antall personer i Lyngdal med påvist smitte er 0.
To nye personer er testet for korona, men svar på disse foreligger ikke ennå. Til
sammen er nå nærmere 130 personer testet for korona i Lyngdal, og brorparten
av disse er helsepersonell.
Kommuneoverlegen kommenterte på dagens møte også smittetall gjengitt i VG,
hvor det i kommuneoversikten står at Lyngdal har tre smittetilfeller. Dette kan
fort leses feil ettersom de tre tilfellene dette gjelder nå er testet negativt og
erklært smittefrie.

Oppfordrer enda flere renholdere og helsearbeidere til å melde seg:
Lyngdal kommune har fått god respons på sin oppfordring til renholdere og
helsearbeidere om å melde seg til tjeneste. Så langt har et tjuetall renholdere registrert
seg, og 15 helsearbeidere. Noen av disse helsearbeiderne har fra før en avtale med
kommunen som tilkallingsvikarer, og er derfor allerede medregnet.
Lyngdal kommune har planer som tar høyde for et frafall i bemanningen på inntil 25
prosent. Men blir bortfallet av egne ansatte høyere enn dette kan det bli nødvendig å
hente inn ekstra ressurser utenfra. Dette er bakgrunnen for at helsearbeidere og
renholdere som ikke allerede har en avtale med kommunen, og som har mulighet for å
bistå, er bedt om å registrere seg.
- Vi er veldig glad for de som så langt har registrert seg, men håper enda flere vil melde
seg, sier rådgiver i Organisasjon og personal, Marius Hermann Hallem.
Han understreker at Lyngdal kommune per nå bruker sine eksisterende ressurser og
flytter personell internt for å sikre tjenesteproduksjonen, så i øyeblikket er det ikke
behov for å eksterne helsearbeidere eller renholdere.
- Men vi oppfordrer som sagt enda flere til å melde seg. I tilfelle det skulle bli krise så
trenger vi de ekstra ressursene, sier han.
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Mer informasjon og skjema for registering finnes på kommunens hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/
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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