Pressemelding fra Lyngdal kommune
om korona-pandemien
Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter
med kommuneoverlege og virksomheter.
Situasjonsbildet per onsdag 25. mars 2020
Kommuneoverlegen om smittestatus:


Det er per onsdag 25. mars ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i Lyngdal
kommune.

Forbud mot campingturisme:
For å hindre smitte av koronavirus har kommunelegen lagt ned forbud mot
bobilaktivitet, campingturisme og bruk av spikertelt i Lyngdal kommune, gjeldende fra
og med i dag, 25. mars 2020, til og med 15. april 2020.
Forbudet er hjemlet i smittevernlovens paragraf 4.1., og vedtaket er fattet med tanke på
all aktivitet som forventes komme nå i den forestående påskehøytiden.
Ønskes ytterligere kommentarer rundt dette kan ordfører Jan Kristensen kontaktes.

Forlengede tiltak:
På hjemmesiden informerer Lyngdal kommune om at regjeringen viderefører alle
tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over
påske, til og med 13. april.
https://www.lyngdal.kommune.no/no/
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Korona-telefonen stenges:
Mengden henvendelser til korona-telefonen som Lyngdal kommune opprettet 12. mars
er de siste dagene blitt kraftig redusert. Status mandag 23. mars ble totalt åtte
henvendelser i løpet av de fem timene telefonen var betjent, mens antall henvendelser
tirsdag 24. mars ble fire. Det er derfor besluttet å avvikle tjenesten ettersom det ikke er
formålstjenlig å sette av ressurser til dette når behovet ikke lenger er særlig stort.
At antall henvendelser er blitt så kraftig redusert henger nok sammen med at
Flekkefjord interkommunale legevakt, sammen med legevakten i Sirdal og Farsund, også
har etablert en korona-telefon, samt at mye god informasjon om korona er tilgjengelig
via Folkehelseinstituttets side og andre kanaler.
Personer som ringer legevakten med spørsmål om korona bes ringe dette nummeret i
stedet: 38 32 65 17.
Lyngdal kommunes korona-telefon vil naturligvis bli vurdert gjenopprettet dersom
utviklingsbildet skulle tilsi det.
Lyngdal helsestasjon har opprettet en egen telefon for barn og unge som trenger en
voksen å snakke med. Den er operativ alle hverdager i tidsrommet 09 til 15.
Telefonen har nummer 476 32 041.
På Lyngdal kommunes hjemmeside er det ellers samlet en oversikt over flere
hjelpetelefoner og støttekanaler for barn, unge og omsorgspersoner:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/stottekanaler-for-barn-og-unge/
Online formannskapsmøte
Formannskapsmøtet torsdag 26. mars gjennomføres som planlagt. Dette lar seg gjøre
ved at digital samhandlingsplattform benyttes. Dette er første gang et politisk møte i
Lyngdal kommune gjennomføres over nett. Møtet sendes også direkte på kommune-TV.
Møtet og sendingen starter kl. 09.30.
Se mer info på kommunens hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/nettmote-i-formannskapet/
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
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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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