
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Seks positive prøver  

 
Tirsdag 17. november har kommuneoverlegen fått melding om i alt 
seks nye positive prøver. 
 
Da kriseledelsen var samlet til møte kl. 12 i dag var det påvist smitte hos tre nye 
personer med tilknytning til det fremmedspråklige miljøet. Da kriseledelsen var samlet 
til nytt møte kl. 20 informerte kommuneoverlegen om ytterligere tre positive prøver. 
Disse personene er voksne etnisk norske, og har ingen direkte tilknytning til menigheten 
hvor utbruddet startet. 
 
Det er foreløpig uklart hvor mange prøver som er analysert. 
 

• Det betyr at det i øyeblikket er totalt 49 smittede og isolerte personer i Lyngdal. 

Men antall isolerte personer er høyere ettersom som alle som deltok på 

samlingene i denne menigheten betraktes som smittet. Alle er i isolasjon inntil de 
er testet og svar foreligger. 

 
Oppdatert tiltaksliste for skoler og barnehage 

Kvås skole Alle elever og ansatte i karantene Inntil 
videre 

Å skole Alle elever og ansatte i karantene Inntil 
videre 

Årnes skole 1.-2. klasse i karantene og 4. klasse har hjemmeundervisning pga. 
bemanningssituasjonen 

Inntil 
videre 

Lyngdal 
ungdomsskole 

Elever og ansatte i 8. klassene i karantene. 
Resten av skolen har hjemmeundervisning på grunn av 
bemanningssituasjonen 

Inntil 
videre 

Lyngdal kristne 
grunnskole 

1.-2. klasse i karantene. 
3.-5. klasse har hjemmeundervisnings pga. bemanningssituasjonen 
(vanlig skole for 6.-10.klasse fra onsdag 18.11.20) 

Inntil 
videre 

Faråna 
barnehage 

Enkelte grupper og ansatte i karantene Inntil 
videre 

Nygård 
barnehage 

Enkelte grupper og ansatte i karantene  Inntil 
videre 

Berge 
barneskole 

Normal drift fra onsdag 18. november  

Skoleskyss Barn over 12 år anbefales å bruke munnbind 
Skoleelever som har muligheten til det oppfordres til å gå, sykle 
eller bli kjørt. Hensikten er å begrense smitterisiko 

Inntil 
videre 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

For øvrig vises det til tiltak fra AKT: 
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/informasjon-om-
skoleskyss-og-korona-tiltak/ 
 

 

• I tillegg er svømmehallen ved Byremo ungdomsskole nå også stengt. 

 

Helsestasjonen stengt 

Korona-situasjonen har også rammet driften av helsestasjonen i Lyngdal kommune. Med 

ansatte i karantene med redusert bemanning som konsekvens holder helsestasjonen 
stengt onsdag 18. november. 

Avtaler for onsdag og resten av uken blir enten avlyst eller flyttet. 

Ledelsen ved helsestasjonen beklager ulempene dette forårsaker, men ber om forståelse 
for at det er vanskelig å opprettholde normal drift med flere ansatte i karantene. 

 

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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