Pressemelding fra Lyngdal kommune
om korona-pandemien
Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per tirsdag 21. april 2020 etter kriseledelsens
statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.
Kommuneoverlegen om smittestatus:


Det er per tirsdag 21. april ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune.
Antall registrerte personer i kommunen med påvist koronasmitte er fortsatt 0.



Mandag 20. april offentliggjorde Folkehelseinstituttet reviderte testkriterier. Nå
skal blant annet alle personer over 65 år med luftveissymptomer testes. Det
samme gjelder for ansatte i barnehager og barn med luftveissymptomer (se
oversikt over testkriteriene nedenfor).



Ifølge smittevernlegen skal de nye kriteriene være mulig å følge opp med dagens
test-kapasitet i Lyngdal kommune.

Dette er kriteriene:
Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert
rekkefølge):
Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som
lege mistenker har covid-19, som er:







Pasient med behov for innleggelse
Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon*
Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid**
Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom***
I karantene p.g.a. nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
*Beboere i sykehjem bør testes på vid indikasjon. Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde
covid-19, bør testes post mortem for covid-19.
**Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer
uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.
***Underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt,
betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende.

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for innsamling og behandling av
helseopplysninger i MSIS (meldingssystemet for smittsomme sykdommer).
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Lenke til info om MSIS: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-ogregistre/msis/meldesystemet-for-smittsomme-sykdommer/
Lenke til Folkehelseinstituttets side med dag- og ukerapporter om korona:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags-og-ukerapporter-om-koronavirus/
Snart åpner også barneskolene:
Som tidligere meddelt planlegges oppstart av SFO og barneskoler fra 1. til 4. trinn i
Lyngdal kommune mandag 27. april.
Gjenåpningen av SFO og barnetrinn 1. til 4. klasse skjer i tråd med den nasjonale
veilederen for smittevern for 1. til 7. trinn, som ble offentliggjort mandag 20. april. Her
anbefales det i utgangspunktet små grupper, men uansett grupper med maksimalt 15
personer.
Virksomhetsleder for barnetrinnet, Ingrid Alden, orienterte kriseledelsen tirsdag om at
de ved en gjenåpning tar utgangspunkt i normal åpningstid.
Det arbeides nå intensivt med å få alle detaljer på plass til gjenåpningen førstkommende
mandag. Informasjonsskriv til foreldre og foresatte sendes ut i løpet av inneværende
uke.
Via lenken under kan veilederen om smittevern for 1. til 7. trinn lastes ned.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjonom-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
Alternative planer for 17. mai:
Virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, orienterte tirsdag kriseledelsen om planene for
årets 17. mai-feiring i Lyngdal kommune. Det alternative opplegget for grunnlovsdagen
er forankret i alle de lokale 17. mai-komiteene, og i tråd med nasjonale retningslinjer.


Dette innebærer at barnetog, folketog, felles arrangementer for publikum
og aktiviteter på f.eks. skoler avlyses.

«Men vi jobber med å få til et opplegg som vi håper og tror likevel skal gi innbyggerne en
fin opplevelse på 17. mai, selv barnetog og andre tradisjonelle fellesarrangementer
denne gangen må avlyses», kunne Seland opplyse om.
Nøyaktig hva det alternative opplegget blir er det ifølge Seland for tidlig å gå ut med nå.
Det vil Seland komme tilbake til.
Ordfører Jan Kristensen er orientert om planene, og gir uttrykk for at han tror dette kan
bli en god erstatning for den tradisjonelle feiringen.
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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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