
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per tirsdag 28. april 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per tirsdag 28. april ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune. 

Antall registrerte personer i kommunen med påvist koronasmitte er fortsatt 0. 

 Rundt 160 personer er så langt testet. 

 

Forbereder mer aktiv smittejakt: 

I tråd med siste retningslinjer fra Folkehelseinstituttet forberedes det nå også i Lyngdal 

kommune et mer proaktivt testregime. Testkapasiteten er under oppbygging, med et 

mål om at kommunene skal kunne teste opptil 5 prosent av sine innbyggere ukentlig. 

For Lyngdals del vil det si rundt 500 tester per uke. 

Kommuneoverlegen orienterte tirsdag kriseledelsen om at det nå jobbes med hvordan 

dette skal kunne håndteres lokalt. Per i dag har ikke Lyngdal kommune kapasitet til 

ukentlig å teste 500 personer. 

 

Meldesystemet for smittsomme sykdommer: 

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for innsamling og behandling av 

helseopplysninger i MSIS (meldingssystemet for smittsomme sykdommer). 

 

Lenke til info om MSIS: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-

registre/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/ 

 

Barnehagene justerer åpningstidene: 

Virksomhetsleder for barnehagene i Lyngdal kommune, Bente Ingebretsen, orienterte 

tirsdag kriseledelsen om at åpningstidene må justeres. Dette for å klare å ivareta både 

smittevernregler, retningslinjer og økonomi / bemanning.  

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/meldesystemet-for-smittsomme-sykdommer/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/meldesystemet-for-smittsomme-sykdommer/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/
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 Barnehagene vil nå holde åpent fra kl. 8.30 til 14.30. Endringen innebærer en 

reduksjon til 6-timers dag.  

 Det gis utvidet tilbud fra kl. 7 til 15 der én eller begge av de foresatte har en 

samfunnskritisk funksjon. 

 For barn med særskilte behov blir åpningstiden fra kl. 8 til 15. 

Foreløpig gjelder de nye åpningstidene fra 4. til 31. mai. 

 

Bekymringsmeldinger om brudd på smittevern-regler: 

Lyngdal kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra publikum om flere tilfeller der 

anbefalte tiltak for smittevern ikke følges. Noe også ansatte i kommunen selv har 

registrert. Det dreier seg primært om ansamlinger av folk utover gjeldende maksgrense 

på fem personer, og at folk i flere sammenhenger står for tett på hverandre. Blant annet i 

butikker. 

Lyngdal kommune tar slike meldinger på stort alvor. Ikke minst nå som 

samfunnet beveger seg mot en forsiktig gjenåpning er det absolutt kritisk at 

anbefalte regler for smittevern etterleves. 

Lyngdal kommune har i øyeblikket ikke til hensikt å etablere noen ordning med 

«avstandsravner» eller andre inngripende tiltak i det offentlige rom. Men kommunens 

politikontakt vil bli holdt løpende orienterte om gjentagende tilfeller.  

Det er også svært ønskelig at lokale media kan være med og løfte dette fram på sine 

plattformer.  

Ordfører Jan Kristensen stiller seg gjerne til disposisjon for en prat om denne litt 

urovekkende utviklingen. 

 

Viktig at informasjon blir lest: 

Mandag 27. april var det oppstart av SFO og for deler av barnetrinnet. Virksomhetsleder 

for barnetrinnet, Ingrid Alden, kunne tirsdag fortelle om mange glade gjensyn i skolene. 

Oppstarten var godt forberedt, og gikk etter forholdene bra.  

Alden vil imidlertid benytte anledningen til å presisere viktigheten av at foreldre og 

foresatte setter seg inn i informasjonen fra skolene, slik at alle følger de iverksatte 

tiltakene. 

 

Flyttedato til helsehuset ikke fastsatt: 

Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for flytting av tjenestemottagere til nye Lyngdal 

helsehus. Men de kommunale virksomhetene som dette gjelder jobber med 

forberedelsene, slik at de er klar når en flyttedato blir fastsatt.  
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Nå som samfunnet sakte gjenåpnes, går vi alle inn i en mer kritisk fase der faren for mer 

smittespredning er stor. Lyngdal kommune vil derfor avvente utviklingen noe før 

eventuell flytting iverksettes. 

Det initieres nå en-til-en-dialog med pårørende om prosessen. 

 

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 


