Innbyggermelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Viderefører anbefalingene
Kriseledelsen i Lyngdal kommune viderefører anmodningen til
innbyggerne om å avstå fra fritidsaktiviteter utenfor hjemmet, og all
unødig sosial kontakt, til over helgen. Dette i samsvar med de
nasjonale retningslinjene.
Smittesituasjonen i Lyngdal kommune er ikke like dramatisk og uoversiktlig som i
nabokommunen Farsund. Derfor ser heller ikke kriseledelsen noen grunn for å
iverksette strengere tiltak enn den anbefalingen kommunen gikk ut med tirsdag 3.
november. Men forlenger anmodningen til innbyggerne om å avstå fra alle typer
fritidsaktiviteter utenfor hjemmet til over helgen. Likeså å unngå unødig sosial kontakt.
Herunder besøk på omsorgssenter og institusjoner som ikke anses å være absolutt
nødvendige besøk. Og ellers strengt følge gjeldende nasjonale regler for smittevern.
•

Kriseledelsen viderefører anmodningen for å få tilstrekkelig oversikt og
forsøke stanse det utbruddet vi nå ser.

Antall smittede personer er i øyeblikket lavere enn det kriseledelsen i begynnelsen av
uken fryktet det ville være på dette tidspunktet. Torsdag kveld ble det påvist covid19smitte hos to nye personer, og antall smittede i isolasjon er nå fem. Den ene av disse har
ingen nærkontakter som krever sporing, ettersom vedkommende, som i utgangspunktet
var i karantene, valgte å isolere seg selv.
Leder av smittesporingsteamet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, vil berømme vedkommende
for på denne måten å ha tatt ansvar for seg selv og andre.
«Det gjør jobben vår så mye enklere», sier han.
Fire prosent testet
To av de smittede i Lyngdal kan knyttes opp mot utbruddet i Farsund. Én er relatert til
Tryggheim vidaregåande skule på Nærbø, mens de øvrige er utenlandske arbeidere fra
Øst-Europa.
Så langt er 372 personer testet ved luftveisklinikken på Rom, mens 50 nye er registrert
for testing i løpet av fredagen. Det vil til sammen si rundt 4 prosent av Lyngdals
befolkning.
«Dette ligger innenfor den testkapasiteten vi har. Men dersom vi må bruke mye tid og
ressurser på smittesporing, vil det gå utover kapasiteten. Derfor er det kritisk at alle tar
ansvar og følger rådene for å unngå å spre eller få smitte», sier Bjørnevåg.
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Kino og Sørlandsbadet stengt
Som tidligere meddelt har Lyngdal kommune valgt å stenge 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.

Også Sørlandsbadet er pålagt å stenge.
Minner om nasjonale føringer
Kriseledelsen i Lyngdal minner også om de nye nasjonale føringene for sammenkomster
og arrangementer, som regjeringen presenterte torsdag.
•
•
•

For private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler kan det være
inntil 20 personer.
På andre typer arrangementer kan det være flere. Grensen er da inntil 50
personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter.
På arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter kan det være
inntil 200 personer.

Disse retningslinjene gjelder fra midnatt natt til mandag 9. november.
Når det gjelder uteliv har regjeringen innført skjenkstopp kl. 24, og serveringssteder
med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22. Disse reglene
iverksettes ved midnatt natt til lørdag 7. november.

Kontaktperson
For ytterligere spørsmål kan ordfører Jan Kristensen kontaktes 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 fredag 6. november 2020
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