Pressemelding fra Lyngdal kommune
om korona-pandemien
Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per tirsdag 12. mai 2020 etter kriseledelsens
statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.
Kommuneoverlegen om smittestatus:


Det er per tirsdag 12. mai ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune.
Antall registrerte personer i kommunen med påvist koronasmitte er fortsatt 0.



Totalt er rundt 200 personer så langt testet for covid-19.

Lyngdal rådhus åpner dørene:
Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus har vært korona-stengt siden mars. Dette ble
gjort for å redusere smittespredning, og for å sikre et trygt arbeidsmiljø for ansatte.
Nå blir det en gradvis gjenåpning:




Lyngdal rådhus åpner mandag 18.05. 2020
Åpningstider for innbyggere er fra kl. 10-14
Konsmo kommunehus er inntil videre stengt for innbyggere

For å gjøre dette på en forsvarlig måte er det utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, og
det er etablert en del rutiner som skal følges i tillegg til de nasjonale retningslinjene for
smittevern.
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Her listes opp noen av tiltakene som skal være med å sørge for en trygg gjenåpning både
for publikum og ansatte:








Alle møter skjer i hovedsak på Teams. Også i den utstrekning det lar seg gjøre for
publikum. Helt unntaksvis benyttes fysiske møterom. Ansatte som da har møte er
ansvarlig for å desinfisere bord og håndtak både før og etter bruk.
Besøk på rådhuset hos ordfører, saksbehandlere eller andre ansatte må avtales
på forhånd. «Drop in»-møter tillates kun hos ordfører.
Alle henvendelser fra innbyggere skjer på Innbyggertorget. «Vandring» i
korridorene på rådhuset er ikke tillatt.
Alle innbyggere som skal på et fysisk møte oppfordres til å benytte smittevernappen.
Som hovedregel skal all innlevering av post/papirer fra innbyggere skje i
postkasse på utsiden av rådhuset
En gjenåpning forutsetter også at alle ansatte på rådhuset skal ha gjennomført elæringskurs i smittevern før de får anledning til fysisk å vende tilbake på jobb, og
møte publikum og kolleger.

Ønskes mer informasjon om gjenåpningen av rådhuset kontaktes kommunalsjef for
Samskaping og innovasjon, Ronny Bjørnevåg. Han treffes på telefon 945 06 062, eller epost: Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no
Kulturskolen gjenåpner:
Kulturskolens lokaler har vært stengt i koronaperioden, og i den grad det har vært mulig
har undervisningen foregått på digitale medier. Nå planlegges det for en gjenåpning fra
og med mandag 18. mai. Elever og foreldre blir kontaktet i løpet av uke 20 med nærmere
informasjon om hvordan undervisningen kan foregå med hensyn til smittevernregler.
«Vi håper vi i løpet av uke 21 kan åpne opp både for individuell og gruppeundervisning
på kulturskolens undervisningssteder i kommunen», sier leder for Lyngdal kulturskole,
Marianne Bøksle.
Kontrollert skoleåpning:
Virksomhetslederne for henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet i Lyngdal, Ingrid
Alden og Terje Arvid Litland, har orientert den kommunale kriseledelsen om at en god
del praktiske ting må på plass før skolene lokalt kan gjenåpne for fullt. Derfor legges det
opp til en kontrollert gjenåpning fra og med onsdag 13. mai. Noe kriseledelsen har
sluttet seg til.
Oppdatert informasjon om skoleåpningen er publisert på kommunens hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/onsdag-13.-mai-apner-alle-skolene-ilyngdal/
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17. mai i Lyngdal, «Kver for åkke - men sammen»:
Preget av korona-situasjonen blir det en annerledes 17. mai-feiring også i Lyngdal
kommune. Men, Lyngdal kommune har flust av kreative mennesker, som ser muligheter
der andre kanskje ser begrensninger. Og nå har et knippe
driftige lyngdøler i samarbeid med Virksomhet for kultur
laget gode planer for digitale markeringer av
grunnlovsdagen som kanskje setter en ny standard også for
kommende feiringer.
Fest, flagg og feiring blir det i rikt monn - i hele den
langstrakte nye kommunen. For første gang også med
lokalprodusert direktesending, som fanger opp dagens
begivenheter hele veien fra Korshamn til Sveindal. Under
parolen «Kver for åkke - men sammen» blir det en grunnlovsfeiring som både ivaretar
smittevernet, men som også skaper en verdig og flott opplevelse av høytid og fellesskap.
Programmet og planene for dagen ligger nå tilgjengelig på kommunens hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/her-finner-du-programmet-for-17.-maii-lyngdal/
Sending fra Lyngdal kommunestyre torsdag 14. mai:
For andre gang denne våren "samles" Lyngdals folkevalgte til kommunestyremøte på
nett. Kommunestyret torsdag 14. mai kan følges direkte på Kommune-TV .
På saklisten til møtet torsdag 14. mai står blant annet søknad om tilleggsbevilgning til
Lyngdal helsehus, spørsmålet om reduksjon i godtgjørelsen til varaordfører, opprettelse
av kommunalt næringsfond, tilbud om deltakelse i forsøksprosjekt med statlig
finansiering av helse- og omsorgstjenester og korona-tiltak for næringslivet i Lyngdal.
Møtet og sendingen starter kl. 17.
Se hjemmesiden:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/her-kan-du-folge-kommunestyrettorsdag-14.-mai/

Første flyttedag til Lyngdal helsehus:
Første flyttedag til nye Lyngdal helsehus er i dag, tirsdag 12. mai. Da flytter
institusjonstjenester fra Lyngdal bo- og servicesenter til helsehuset. Beboerne fraktes i
buss. Fra ca. kl. 10 og utover dagen. Helsehuset er pyntet og flagget er heist for
anledningen. Media er hjertelig velkommen til å lage sak på flyttingen. NB! Det tillates
ikke direkte kontakt med (av smittevernhensyn) eller fotografering av brukere (av
personvernhensyn).
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Nærmere avtale gjøres direkte med
prosjektleder Ingunn Skretting og
virksomhetsleder Hildegunn Vik Risnes.
Ingunn Skretting, telefon 416 24 642
Ingunn.Skretting@lyngdal.kommune.no
Hildegunn Vik Risnes, telefon 476 65 179
Hildegunn.Vik.Risnes@lyngdal.kommune.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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