
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Skoleklasser i karantene  

 

Elleve skoleklasser i Lyngdal kommune settes i karantene på grunn av 

siste tids smitteutbrudd. Det er så langt ikke gjort vedtak om tiltak i 

kommunens barnehager. 

Alle elever og foresatte som berøres av karantene-pålegget blir kontaktet. De elleve 

skoleklassene det gjelder er Årnes skole, Å barneskole, Kvås skole, Lyngdal 

ungdomsskole og Lyngdal kristne grunnskole. Skolene i Lyngdal er på gult nivå. Det 

innebærer blant annet forsterket renhold. Kohortene er de samme. 

Søndag formiddag var det nytt regionalt krisemøte, som også inkluderte Lindesnes 

kommune og fylkesmannens beredskapsavdeling. Der var det enighet om at hver enkelt 

kommune iverksetter tiltak tilpasset sin situasjon. Det gjelder videre tiltak knyttet til 

kultur og frivillighet, og eventuelt nye tiltak i skole og barnehage. Slik kriseledelsen i 
Lyngdal kommune nå har gjort. 

Formannskapet samles 

Søndag kveld blir det nytt møte i den kommunale kriseledelsen, med påfølgende 
ekstraordinært formannskapsmøte. 

Da vil det blant annet bli tatt stilling til om det gjeldende pålegget om å avlyse planlagte 

arrangementer og samlinger i kultur, idrett og menigheter skal videreføres utover 

mandag 16. november. Samme gjelder mulige restriksjoner for spise- og utesteder. 

Foreløpig er det ikke iverksatt strengere tiltak når det gjelder besøk til institusjoner og 

omsorgsboliger, utover den gjeldende anmodningen til besøkende om å bruke 

munnbind. 

Ikke ring legevakten unødig 

Tiltakene som nå er iverksatt handler først og fremst om å få oversikt og kontroll på 

situasjonen.  Innbyggerne bes derfor om å ikke ringe legevakten unødig med spørsmål 

om testing og korona. Dette sprenger kapasiteten og kan i verste fall også medføre at 
personer med et sykdomsforløp ikke kommer gjennom. 

Tre nye positive 

Så langt i løpet av søndag 15. november har smittesporingsteamet i Lyngdal fått melding 

om tre nye positive knyttet til det fremmedspråklige miljøet hvor dette utbruddet har 

startet. Det vil si at det i øyeblikket er 29 personer fra dette etniske miljøet som nå har 
fått påvist smitte. 

Totalt er 172 personer i Lyngdal nå i karantene. 
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Imidlertid blir samtlige personer som har deltatt på samlingene i miljøets menighet 

betraktet som smittet, og alle er pålagt isolasjon. 

Kartleggingsarbeidet fortsetter med full styrke, der hovedfokus er å få kontroll på mulig 

smittede og nærkontakter. 

Dette er et stort utbrudd, og derfor kan tallet på antall smittede fort variere alt etter 

hvilke kilder informasjonen hentes fra. Ettersom tallet hele tiden er i bevegelse. Tallet i 

seg selv er derfor ikke så viktig, utover det faktum at det tegner et bilde av en alvorlig 
situasjon. 

Det vil bli sendt ut ny og oppdatert informasjon etter kveldens møter i kriseledelsen og 

formannskapet. 

For øvrig anmodes innbyggerne om å holde seg mest mulig hjemme, ikke ringe 

legevakten unødig, og om å ta telefonen hvis det ringer fra et ukjent nummer. Det kan 
være kommunens smittesporingsteam som ringer. 

Husk å ta vare på hverandre! 

 

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 søndag 15. november 2020 

mailto:Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no

