
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Begynner å få oversikt  

 

Kommuneoverlegen i Lyngdal, Henriette Pettersen, mener de nå 

begynner å få litt kontroll med og oversikt over smittesituasjonen. 

«Det går framover, men med museskritt», sier hun. 

 
Tror smittekilden er funnet 

Kommuneoverlegen er nå rimelig sikker på at smittekilden til dette utbruddet er funnet. 

Hennes hypotese er at smitten kom til Lyngdal med en utenlandsk arbeider som ankom 

Norge via Sandefjord lufthavn Torp tirsdag 27. oktober. Noen dager etter ankomst testet 

denne personen positivt for covid19. Kommuneoverlegen mener det var her det startet. 

Fra denne personen har smitten spredt seg videre til menigheten i Lyngdal, som ble et 
episenter for dette utbruddet. 

Pettersen mener viktigste grunnen til at viruset ikke har smittet enda raskere ut i resten 

av befolkningen er fordi miljøet smitten startet i er veldig lukket. På fritiden oppholder 

de seg mest med hverandre. Kort tid etter at viruset kom til Lyngdal, er det bragt videre 

til en industribedrift i Farsund, og trolig videre til koret Nordvesten i Farsund. 

Det første smittetilfellet er omtalt i pressemelding fra Lyngdal kommune 30. oktober: 

https://www.lyngdal.kommune.no/globalassets/helse-sosial-og-

omsorg/dokumenter/korona/pressemelding-301020-fra-lyngdal-kommune-om-
smitte.pdf 

«Skal vi nå lykkes med å få kontroll på dette er det viktig at også nabokommunene nå 

tester bredt på dråpesmitte», sier Pettersen. 

Dialogen og samarbeidet med den berørte menigheten oppleves nå som god. 

Smittestatus per 17. november 
Så langt tirsdag 17. november har kommuneoverlegen fått melding om tre nye positive 
prøver av personer med tilknytning til nevnte menighet. 
 

• Det betyr at det i øyeblikket er totalt 46 smittede og isolerte personer i Lyngdal. Men 

som tidligere meddelt betraktes alle som har deltatt på samlingene i denne 

menigheten som smittet, og er i isolasjon inntil de er testet og svar foreligger. 

• Totalt antall personer i karantene er svært høyt, og ligger nå rundt 800. Det 

nærmer seg ti prosent av kommunens befolkning. 

I løpet av onsdagen vil det trolig bli avklart hvor mange som umiddelbart kan returnere 
til skoler og barnehager. 
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2  LYNGDAL KOMMUNE 

 
AKT har innført kollektiv-tiltak 

I samråd med Lyngdal kommune har AKT innført forsterkede tiltak i kollektivtrafikken i 

Lyngdal. Skoleelever som har muligheten til det oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt. 
Hensikten er å begrense smitterisiko. 

Mer informasjon om tiltakene er publisert på kommunens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/informasjon-om-skoleskyss-og-korona-

tiltak/ 

• Kriseledelsen i Lyngdal anmoder i tillegg om at barn over 12 år og voksne 

benytter munnbind på kollektivtransport. 

 

Media anmodes om å vise hensyn 

Kriseledelsen i Lyngdal anmoder media om å vise hensyn i jakten på oppslag. Ansatte 

ved luftveisklinikken har det ekstremt hektisk, og opplever media som svært nærgående 
og forstyrrende.  

At media også uten avtaler og uten forholdsregler oppsøker personer på stedet som 

venter på å bli testet kan i ytterste konsekvens bidra til mer smittespredning. Flere 
personer har også meldt tilbake om at de har opplevd dette ubehagelig. 

Media får den informasjonen de ber om, men bes om å benytte den offisielle kanalen, 
som er ordfører Jan Kristensen. 

 

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 tirsdag 17. november 2020 
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