
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Nytt smittetilfelle i Lyngdal 
 

Torsdag ble Lyngdal kommune orientert om et nytt tilfelle av korona-

smitte hos en person bosatt i kommunen. 

Det er en utenlandsk arbeider bosatt i Lyngdal som nå har testet positivt for covid19. 

Personen ankom Norge via Sandefjord lufthavn Torp tirsdag 27. oktober, og testet seg 

da frivillig på flyplassen. Torsdag kveld ble smittesporingsteamet i Lyngdal kommune 

kontaktet av legevakten i Flekkefjord og informert om at det forelå positivt svar på 

testen. 

– Vi tok umiddelbart kontakt med pasienten, og vedkommende er satt i isolasjon, 

opplyser leder av smittesporingsteamet, Ronny Bjørnevåg. 

Den smittede er tilknyttet et arbeidsoppdrag i Lyngdal, og bor i en leilighet sammen med 

to landsmenn. Begge disse er satt i karantene. Men så lenge de tilhører samme husstand, 

er de i praksis i isolasjon alle tre. En person som hentet den smittede på flyplassen er 

også satt i karantene. I tillegg er to andre personer som har vært i kontakt med de tre 

satt i karantene. Ifølge Bjørnevåg er det ikke snakk om nærkontakter, men såkalt 

perifere kontakter. Det vil si at til sammen fem personer er satt i karantene som følge av 

dette siste smittetilfellet. Den smittede selv er ifølge Bjørnevåg symptomfri. 

– Alle de involverte ble testet fredag morgen, og den smittede følges opp av lege. I tillegg 

ble Folkehelseinstituttet raskt kontaktet med tanke på oppfølging av de øvrige 

passasjerene på flyet. Per nå opplever vi å ha god kontroll på situasjonen, sier Ronny 

Bjørnevåg. 

Ingen av de tre utenlandske arbeiderne snakker norsk. Men språkbarrieren ble raskt 

forsert takket være en helsearbeider som kunne tre støttende til som tolk. Også her 

kunne Lyngdal kommune støtte seg på interne ressurser. 

Supplerende informasjon: 
Kort tid etter at denne pressemeldingen ble sendt ut til media fredag 30. oktober ble 

smittesporingsteamet i Lyngdal informert om at tre av elevene som er sendt hjem i karantene 

etter at en lærer ved Tryggheim vidaregåande skule på Nærbø testet positivt for covid19, er 

hjemmehørende i nordre del av Lyngdal kommune. Elevene er kontaktet og vil bli testet i løpet 

av fredagen. 

https://vgs.tryggheim.no/index.php?artID=2406&navB=1 

Dermed er til sammen åtte personer satt i karantene. 

 

https://vgs.tryggheim.no/index.php?artID=2406&navB=1


 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Kontaktperson 

For ytterligere spørsmål kan leder av smittesporingsteamet, Ronny Bjørnevåg, 
kontaktes på epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal fredag 30. oktober 2020 
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