Innbyggermelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Avstå fra fritidsaktiviteter
og unødig sosial kontakt
Kriseledelsen i Lyngdal kommune anmoder nå innbyggerne om å
avstå fra alle fritidsaktiviteter, og all unødig sosial kontakt.
Smittesituasjonen er uoversiktlig. I øyeblikket er det registrert fem smittede personer i
Lyngdal. Kommuneoverlegen regner det for sannsynlig at antallet smittede vil øke. Det
ventes svar på flere tester utover kvelden og morgendagen. Et hundretall nærkontakter
av de smittede er så langt satt i karantene.
For å få nødvendig overblikk og kontroll på situasjonen anmoder kriseledelsen i Lyngdal
kommune alle innbyggere om med umiddelbar virkning, og de påfølgende to dagene, å
avstå fra alle typer fritidsaktiviteter. Likeså unngå unødig sosial kontakt. Herunder
besøk på omsorgssenter som ikke anses å være absolutt nødvendig. Og ellers strengt
følge gjeldende nasjonale regler for smittevern.
Stenger kulturhuset
Lyngdal kommune stenger selv ned kino og scene til over helgen. Dette innebærer at:
•
•

«Den store kinodagen» lørdag 7. november avlyses.
Samme gjelder Riksteatrets planlagte forestilling i Lyngdal kulturhus søndag 8.
november.

Lyngdal rådhus og Innbyggertorget holder åpent som normalt de neste dagene. Men det
legges opp til så mye bruk av hjemmekontor som praktisk mulig. Derfor oppfordres alle
til å gjøre avtaler på forhånd før rådhuset oppsøkes.
Stor pågang
Luftveisklinikken opplever nå enorm pågang. Ifølge leder av smittesporingsteamet,
Ronny Bjørnevåg, har det så langt i løpet av tirsdagen vært rundt 600 henvendelser.
Når det gjelder karanteneplikten presiserer kommuneoverlege Henriette Pettersen at
karantenereglene kun gjelder for nærkontakter til smittede personer. Det vil si at en
ektefelle eller samboer til en nærkontakt ikke har karanteneplikt, men kan gå på jobb,
skole mv. som vanlig.

Anmoder innbyggere om å være tilgjengelig
Smittesporingsteamet i Lyngdal anmoder alle om å være tilgjengelig på telefon, slik at de
så raskt som mulig kommer i kontakt med personer som kan ha vært utsatt for korona-
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smitte. Smittesporingsteamet har en svær jobb, og for at denne jobben skal kunne gjøres
så effektivt som mulig er de helt avhengig av at folk svarer når de ringer.
Å søke opp eposter til så mange mennesker når tidsfaktoren er kritisk lar seg ikke gjøre.
Telefonering er derfor den mest effektive måten å oppnå kontakt med innbyggerne på.
Når et ukjent nummer ringer, er det mange som av ulike årsaker er skeptiske til å svare.
Men vær tilgjengelig! For din egen og andres skyld!

Nancy Ingebretsen Landøy (venstre bak) organiserer arbeidet i smittesporingsteamet. Her
sammen med Kaja Hobbesland, Marte Øslebø og Tonje Lynch. Administrativ leder for
teamet er kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som også har tatt bildet.

Med vennlig hilsen
Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder
Mobil: +47 901 31 726

Lyngdal tirsdag 3. november 2020
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