Innbyggermelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Innfører bruk av munnbind
Ansatte i hjemmetjenesten og institusjonstjenester i Lyngdal
kommune må nå bruke munnbind på jobb. Også besøkende til
beboere og pasienter anmodes om å bruke munnbind.
På anbefaling fra kommuneoverlegen innfører hjemmetjenesten og institusjonstjenester
bruk av munnbind hos sine ansatte når de er i kontakt med tjenestemottagere og
pasienter.
Også besøkende til institusjon og omsorgsboliger anmodes nå om å bruke munnbind.
•

Dette gjelder fra og med i dag, onsdag 11. november, og inntil videre.

– Norge er i starten på en andre smittebølge. Farsund har et pågående stort utbrudd
hvor det fortsatt påvises nye positive covid19-tilfeller. Smittesituasjonen i Listerregionen er drøftet med Folkehelseinstituttet, og vår region ansees ikke som en region
med stort smittetrykk, men som en region med lokale smittetilfeller og utbrudd hvor det
ikke er konstatert smittespredning generelt i samfunnet. Men på grunn av
smittesituasjonen i Farsund innføres nå bruk av munnbind som tiltak, sier
virksomhetslederne Hildegunn Vik Risnes og
Anne Sanden Kvinen (bildet). Henholdsvis leder
for Institusjonstjenester og Hjemmetjenester i
Lyngdal kommune.

Dette er tiltakene:
• Bruk av munnbind for ansatte i
Hjemmetjenesten hos alle
tjenestemottakere
• Bruk av munnbind for ansatte i
institusjon som er i pasientkontakt
• Besøkende til pasienter/beboere på
institusjon og omsorgsboliger
anbefales også å bruke munnbind
Viktig om bruk av munnbind:
• Munnbindet skal sitte tett på ansiktet. Det er
derfor viktig å håndtere det med rene hender
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•

•
•

For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke
godt over munn og nese. Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra
munnbindet godt ned under haken
Bruker du briller festes disse oppå munnbindet
Berør munnbindet minst mulig under bruk

Når munnbindet tas av berøres kun strikkene eller knytebåndene. Vask hendene
grundig etter at det brukte munnbindet er tatt av og kastet. Brukt munnbind kan kastes
som vanlig avfall.

Nytt smittetilfelle i Lyngdal
En nærkontakt til smittet person i Lyngdal har testet positivt for
covid19. Det er nå seks personer i isolasjon i Lyngdal kommune.
Personen som nå har testet positivt for covid19 satt allerede i karantene, ettersom
vedkommende hadde status som nærkontakt til en smittet. Personen er nå overført til
isolasjon. Vedkommende har symptomer, og er vurdert av lege.
Smittesporingsteamet i Lyngdal fikk melding fra Sørlandet sykehus om dette siste
smittetilfellet tirsdag kveld.
– Ettersom denne personen allerede satt i karantene er antallet nærkontakter begrenset.
Vi opplever å ha kontroll på denne situasjonen, opplyser leder av smittesporingsteamet i
Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.
Som media allerede er kjent med er den siste smittede personen nærkontakt til en av de
smittede fra sangkoret Nordvesten i Farsund. Denne personen testet først negativt, men
fikk positivt utslag på test nummer to. Like før utløpet av karantenetiden på ti dager.
•

Antall personer i Lyngdal med påvist smitte og i isolasjon er nå seks.

•

Antall personer i karantene er 67. Dette er sju færre enn tirsdag.

Minner om «de fire budene»
Lyngdal kommune er fortsatt i en ganske annen situasjon enn nabokommunen Farsund.
Ordfører Jan Kristensen minner imidlertid om at avstanden er kort, og at situasjonen
fort kan endre seg også i Lyngdal.
– Vi merker at innbyggerne våre nå er mer engstelige og forsiktige enn tidligere. Den
situasjonen som er i Farsund er jo et varsko, så det er forståelig at folk er blitt mer
varsomme. Ellers er det jo «de fire budene» som gjelder. Det er hold avstand, hold
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hendene rene, hold deg hjemme hvis du er syk og hold nede antall personer du møter,
sier ordfører Jan Kristensen.

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 onsdag 11. november 2020
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