
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 Innbyggermelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Ingen tiltak ut over nasjonale 
retningslinjer for smittevern 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune viderefører ikke tiltakene som ble 

iverksatt i forrige uke. Men viser til de nasjonale retningslinjene for 

smittevern. 

Som kjent anmodet kriseledelsen i forrige uke innbyggerne om å avstå fra 
fritidsaktiviteter utenfor hjemmet, og all unødig sosial kontakt, til over helgen. I tillegg 
ble kinoen og Sørlandsbadet pålagt å stenge. Tiltakene ble iverksatt for å få kontroll på 
en smittesituasjon som da virket uoversiktlig. 
 
Torsdag 5. november presenterte i tillegg regjeringen nye nasjonale tiltak, der 
hovedbudskapet til befolkningen i de kommende ukene er det samme: Hold deg mest 
mulig hjemme, og ha minst mulig fysisk sosial kontakt utenfor egen husstand! 
 
Kriseledelsen i Lyngdal kommune besluttet i møte mandag ettermiddag å ikke 
videreføre inngripende lokale tiltak. Det innebærer at både kinoen og Sørlandsbadet 
åpner igjen. Men kommunen er fortsatt på gult nivå, og innbyggerne bes om å følge 
gjeldende nasjonale retningslinjer. 
 
Kriseledelsen erkjenner at det tidvis kan virke forvirrende at innbyggerne bes om å 
holde seg hjemme, samtidig som samfunnet for øvrig er relativt åpent. Dette stiller 
større krav til den enkelte om å tenke gjennom egen situasjon og egne handlinger. 
Ansvaret hviler med andre ord i stor grad på hver enkelt om å følge de rådene som gis, 
samtidig som det er iverksatt noen klare begrensninger. Da særlig for sammenkomster 
og arrangementer: 
 

• 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. NB! Kirkebenker og lignende defineres ikke som 
fastmonterte seter. 

• Når det gjelder uteliv har regjeringen innført skjenkstopp kl. 24, og 
serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22. 

 
Smittesituasjonen lokalt 
Antall registrert smittede og isolerte personer i Lyngdal kommune er fortsatt fem. 
Imidlertid ble smittesporingsteamet mandag kjent med at en smittet person nylig har 
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vært på besøk i Lyngdal. Vedkommende er opprinnelig lyngdøl, men bosatt annet sted 
utenfor regionen. Nærkontaktene til denne personen er fulgt opp, og 
smittesporingsteamet melder at de har kontroll på situasjonen. I Lyngdal er det snakk 
om to nærkontakter som nå er testet og satt i karantene. 
 

• I løpet av mandag 9. november er et 90-tall personer testet ved luftveisklinikken 
på Rom. 

• På korona-telefonen har det vært rundt 300 henvendelser. 
• 112 personer er for tiden i karantene i Lyngdal kommune. 

 
Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer hva isolasjon og karantene 
innebærer: 
 
«En smittet person settes i ti dagers isolasjon, og dennes nærkontakter pålegges ti 
dagers karantene. Det er smittesporingsteamet som definerer nærkontaktene, og som 
pålegger karantene. Dette er ikke noe den enkelte selv avgjør», sier Pettersen. 
 
Besøk på rådhuset må fortsatt avtales 
Lyngdal rådhus og Innbyggertorget holder også åpent som normalt, men for de ansatte 
legges det opp til så mye bruk av hjemmekontor som praktisk mulig. Derfor oppfordres 
alle til å gjøre avtaler på forhånd før rådhuset oppsøkes. 
 
Dette gjelder også ordningen med "drop in"-byggesak på fredager. Ingen 
byggesaksbehandlere vil nå være tilgjengelig for uanmeldte besøk. 
 
Barnehagene skjerper rutinene 
På bakgrunn av smittesituasjonen i regionen har kommunens barnehager iverksatt 
skjerpede smitteverntiltak. 
 
Alle barnehagene er dessuten bedt om å gjennomgå sine rutiner og planer slik at de er 
best mulig forberedt dersom de må over fra dagens gule til rødt tiltaksnivå. 
 

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 mandag 9. november 2020 
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