
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 Innbyggermelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 
Anmoder om ekstra varsomhet 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune ser ikke bort fra at et større lokalt 

smitteutbrudd kan være under oppseiling. Innbyggerne anmodes nå 

om å være ekstra varsomme og strengt etterleve gjeldende 

retningslinjer for smittevern. Kommunen stenger på nytt ned kinoen 

og Sørlandsbadet. 

Bakgrunnen for bekymringsmeldingen er to større samlinger forrige helg i et 

fremmedspråklig miljø tilknyttet en menighet i Lyngdal. To av de som deltok på disse 

samlingene sist fredag og søndag har nå testet positivt for covid19, og er satt i isolasjon. 

Begge testet seg på bakgrunn av symptomer. 

Kommuneoverlegen i Lyngdal, Henriette Pettersen, ble kjent med disse to siste 
smittetilfellet torsdag kveld.  

Allerede ved 07-tiden om morgenen fredag 13. november var kommunens 

smittesporingsteam i gang med å kartlegge nærkontakter og mulig omfang. Ifølge 

kommuneoverlegen deltok et hundretalls personer, både barn og voksne, på disse 
samlingene. 

Den etniske gruppen de to smittede tilhører er stor i Lyngdal, med et par hundre 

personer bosatt i kommunen. I tillegg har menigheten som nå er berørt også 
medlemmer i nabokommunene Lindesnes og Hægebostad. 

Som en direkte konsekvens av smittetilfellene som ble avdekket torsdag er så langt 99 

personer satt i karantene. Tolv av disse er husstandsmedlemmer av de to smittede. 

Testingen av de berørte har pågått fortløpende, og det ventes å foreligge svar på en stor 
andel av testene allerede i løpet av fredag kveld. 

Dette har også fått konsekvenser for en skoleklasse på Lyngdal kristne grunnskole, som 

sammen med rektor og to lærere er satt i karantene og testet. Dette fordi den ene av de 
to smittede nylig hadde vært på besøk i dette klasserommet. 

Ifølge kommuneoverlegen er smittekilden så langt ikke avdekket. 

Den ene av de to jobber i Lyngdal, mens den andre smittede arbeider ved en 
industribedrift i Farsund kommune.  

Ettersom situasjonen nå er uoversiktlig, og det er stor sannsynlighet for at langt flere 

kan være smittet, anmoder kriseledelsen i Lyngdal kommune alle innbyggerne om å 

utvise aktsomhet og strengt følge gjeldende retningslinjer og råd for smittevern. 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Som et ekstra tiltak stenger Lyngdal kommune på nytt ned kinoen og den kommunale 

delen av Sørlandsbadet. I første omgang til og med søndag. 

Det er også en teoretisk mulighet for at flere skoler og barnehager i kommunen kan bli 

påvirket av denne siste hendelsen. 

Kriseledelsen samles til nytt møte lørdag morgen. 

• Totalt antall smittede og i isolasjon i Lyngdal kommune er nå åtte 

• Antall personer i karantene er 163 
• Så langt fredag er det testet 115 personer ved luftveisklinikken på Rom 
• Siste uken er det testet 330 personer 
• Totalt siden mai er det i Lyngdal testet 3879 personer 

 
 

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 13. november 2020 
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