Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Stengte skoler og barnehageavdelinger holdes lukket
Skolene og barnehageavdelingene som nå er stengt forblir stengt til og
med 25. november. Innen da skal alle berørte barn og ansatte testes
på nytt.
For å skape mer forutsigbarhet for barn, foresatte og ansatte besluttet kriseledelsen i
møte onsdag å holde allerede stengte skoler og barnehageavdelinger stengt til og med
onsdag 25. november. Det gjelder uansett om de er stengt som en direkte konsekvens av
karantene, eller på grunn av bemanningsproblemer.
På grunn av inkubasjonstiden til viruset er en test mer presis mot slutten av en
karanteneperiode. Derfor skal alle skoleelever, barnehagebarn og berørte ansatte testes
en gang nummer to innen 25. november.
•

Det presiseres at ingen trenger å kontakte luftveisklinikken for å høre når
de skal testes. Alle berørte blir kontaktet for avtale.

Det er også stor pågang av folk på korona-telefonen som etterspør svar på sine prøver.
Ifølge kommuneoverlege Henriette Pettersen har trolig 70 prosent av henvendelsene så
langt onsdag dreid seg om dette.
Rutinen er imidlertid slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om
testsvar. Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no
Nå er det stort trykk på analyselaboratoriet i Kristiansand, men for tiden har prøver fra
Lyngdal høyest prioritet.
Spredning til Kvås
Arbeidsinnvandrer-miljøet hvor smitteutbruddet i Lyngdal oppsto har vært isolert for å
beskytte resten av befolkningen. Av smitte som så langt har lekket ut synes det foreløpig
å være mest tilknyttet Kvås-regionen. Dette opplyser kommuneoverlege Henriette
Pettersen onsdag.
På Kvås skole er det nå påvist smitte hos tre elever og en voksen ansatt.
Også hele Kvås bofellesskap er satt i karantene, foreløpig frem til testsvar foreligger.
Disse testes i løpet av onsdag.

1

LYNGDAL KOMMUNE

I tillegg er hele bemanningen ved bofellesskapet tatt ut og satt i karantene. Disse bes
også om å teste seg.
«Videre tiltak avventes på bakgrunn av prøvesvar. Minimalbemanningen bes bruke
munnbind og hansker inntil videre», opplyser kommuneoverlegen.
Årsaken til at Kvås bofelleskap er tatt ut, er at en vikar som sist arbeidet der 6.
november testet positivt mandag. Denne personen deltok også på en samling i
Klokkergården torsdag 12. november. Samtlige fra denne samlingen, seks personer, er
sporet og satt i 10 dagers absolutt karantene. De er også bedt om å teste seg en gang
tidlig og en gang sent i karantenetiden. Tre av disse er bosatt i andre kommuner.
Smittekilden til denne vikaren er foreløpig den eneste som er helt uklar. De eneste
antatte smittekildene her er foreløpig enten treffet i Klokkergården, eller Kvås
bofellesskap.
Status knyttet til det fremmedspråklige miljøet:
•

117 menighetsmedlemmer som er klassifisert positive, uavhengig av om de er
testet eller ikke. Samtlige er i full isolasjon gjeldende fra og med 16. november.

•

21 arbeidsinnvandrere bosatt på et gårdsbruk er også klassifisert som positive.
Her er det påvist 1 positiv, og resten testet seg for første gang i går, tirsdag.

•

Ca. 16 personer fra det samme fremmedspråklige miljøet som bor i private
bopeler, men som også arbeider på det nevnte gårdsbruket. Antall er uklart fordi
noen av disse antagelig allerede er regnet med blant de 117 i første kulepunktet.
Tre av disse har foreløpig testet positivt.

Ifølge kommuneoverlegen er det så langt onsdag ikke rapport inn nye positive prøver.
Antall smittede og isolerte i Lyngdal er fortsatt 49.

Kontaktperson
For ytterligere spørsmål kan ordfører Jan Kristensen kontaktes på telefon 955 59 950,
eller epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no

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

Lyngdal onsdag 18. november 2020
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