Pressemelding fra Lyngdal kommune
om korona-pandemien
Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter
med kommuneoverlege og virksomheter.
Situasjonsbildet per mandag 23. mars 2020
Kommuneoverlegen:


Det er per mandag 23. mars ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i Lyngdal
kommune.

Den første av de tre personene som så langt har testet positivt i Lyngdal er nå ute av
karantene, og dokumentert smittefri.
Det er så langt testet godt over hundre personer i Lyngdal.
Det testes kun på bakgrunn av symptomer, og helse- og omsorgsarbeidere prioriteres.
Kriteriene for testing følger Folkehelseinstituttets testkriterier for korona-virus, som
primært handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på
helsetjenesten.
Personer uten symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller
kortpustethet testes ikke.
Ny telefon for barn og unge:
Lyngdal helsestasjon har opprettet en egen telefon for barn og unge som trenger en
voksen å snakke med. Den er operativ alle hverdager fra og med mandag 23. mars, i
tidsrommet 09 til 15. Helsesykepleierne ved helsestasjonen står bak initiativet.
Telefonen har nummer 476 32 041.
«Take away-bibliotek»:
Lyngdal bibliotek er fortsatt fysisk stengt, i tråd med nasjonale og lokale beslutninger.
Biblioteket ønsker imidlertid å gi et tilbud til sine brukere i perioden det må holdes
stengt, og tilbyr nå «take away-bibliotek». Tilbudet blir tilgjengelig fra og med tirsdag
24. mars.
– For å låne må brukerne av tilbudet gå inn på Lyngdal biblioteks hjemmeside,
lyngdal.bib.no, og logge inn med nasjonalt lånekort og pinkode. Lånerne kan deretter
søke og bestille bøker som er inne på biblioteket. Det er også mulig å sende ønsker på epostadresse via bibliotekpost@lyngdal.kommune.no, eller ringe oss på 38 33 40 50,
forteller de ansatte på biblioteket i Lyngdal.
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Bøker som allerede er utlånt, må lånerne beholde hjemme inntil videre. Dette for
å unngå potensiell smittefare. Det vil derfor ikke påløpe purregebyr i denne
perioden.
For mer informasjon om det nye «take away-biblioteket»:



Jan Seland, virksomhetsleder for kultur, telefon 477 56 735/e-post:
jan.seland@lyngdal.kommune.no
Hege Solli, biblioteksjef, telefon 938 80 402/e-post:
hege.solli@lyngdal.kommune.no

Smittevernkurs for ansatte:
Stadig flere av Lyngdal kommunes rundt tusen ansatte gjennomfører e-læringskurset i
basale smittevernrutiner for helsetjenesten. Status nå er at 550 ansatte har tatt kurset.
– Dette er imponerende, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk.
Basale rutiner skal beskytte både helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og
mellom pasienter. Slike rutiner er utarbeidet for arbeid i helseinstitusjoner, men har
også gyldighet i resten av helsetjenesten.
Dette er en del av det omfattende arbeidet som gjøres i kommunen for å være i forkant
dersom korona-situasjonen eskalerer ytterligere, og helse- og omsorgstjenestene
trenger tilførsel av ressurser fra andre kommunale virksomheter.
Stengte idrettsanlegg:
Lyngdal kommune mottar jevnlig forespørsler om mulig bruk av idrettsanlegg for
mindre grupper. Det presiseres at alle anlegg er stengt for bruk, og det vil ikke bli gitt
noen dispensasjoner.
Mediekontakt:
For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens
hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.
Henvendelser fra media om ting som ikke besvares her går til ordfører Jan Kristensen.
Dette for å lette presset på kommunelege og virksomhetsledere. Disse kommer uansett
ikke til å besvare henvendelser fra media, men henvise til ordfører eller digitale
informasjonskanaler.

Med vennlig hilsen
Ole Aa. Brattfjord, informasjonsansvarlig
Mobil: +47 901 31 726
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