Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Om vaksinestatus og det
videre vaksineringsarbeidet
I Norge er per dags dato satt 65 428 vaksiner mot covid19. Av disse er
det 1701 som så langt er blitt fullvaksinert. Det vil si at begge doser er
satt. I Lyngdal er det satt 92 doser totalt.
Alle disse 92 er 1. dose. Av disse er det kun beboere på institusjon og i omsorgsboliger
som har fått vaksine, samt noen leger/fastleger og personell på legesenteret.

Planene framover, beregnet ut fra frekvens og vaksinemengde mottatt så langt.
I uke 4 vaksineres følgende grupper:
• Institusjonsbeboere, dose 2 (33 personer)
• brukere av dagsenter for mennesker med demens, dose 1 (10 personer)
• helsepersonell, dose 1 (10 personer)
Plan fra uke 5:
• Institusjonsbeboere, dose 2 (21 personer)
• Brukere av omsorgsboliger, dose 2 (12 personer)
• Helsepersonell, dose 2 (2 personer)
• Helsepersonell, dose 1 (20 personer)
• Oppstart av vaksinering til innbyggere over 85 år
Antallet påmeldt over 85 år: 122 personer
Antallet påmeldt over 75 år: 432 personer
Antallet påmeldt over 65 år: 651 personer
• Personer i gruppen 18-65 år tilhørende risikogrupper tilkommer fra fastleger.
Dette antallet er pr nå ukjent.
Gruppevaksinering kan iverksettes ved mottak av et større parti av doser. Dette kan
muligens skje fra februar. Da kan Lyngdal kommune vaksinere over 1500 innbyggere pr
uke.
Ber helsepersonell melde seg
Luftveisklinikken ønsker fra mandag 25.01. 2021 å komme i kontakt med
privatpraktiserende helsepersonell som jobber innenfor kommunegrensen.
• Tannleger
• Tannpleiere
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•

Tannlegeassistenter
Fysioterapeuter
Andre grupper helsepersonell som yter helsetjenester i Lyngdal.

De bes ta kontakt på telefon 979 99 600.
Status testing
▪
▪

1286 tester utført så lang i januar + hurtigtester
258 tester denne uken (uke 3) + hurtigtester

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal kommune, må
koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 06 062, eller epost
Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no

Øvrige henvendelser kan rettes til ordfører Jan Kristensen 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 fredag 22. januar 2021
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