Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Lokal forskrift forlenges ikke
Lyngdal kommune forlenger ikke den lokale forskriften om
smittekarantene for barn under 18 år. Fra og med mandag 10. januar
er det igjen de nasjonale retningslinjene som gjelder også i Lyngdal.
Lyngdal og Farsund kommuner vedtok før jul likelydende lokal forskrift om
karanteneplikt for barn under 18 år som er nærkontakter til smittet person. Forskriften
ble gjort gjeldende fra kl. 00.00 lørdag 18. desember 2021 fram til søndag 9. januar 2022
kl. 24.00. På et møte mellom kommunene torsdag var det enighet om ikke å anbefale at
forskriften forlenges. Noe kriseledelsen i Lyngdal sluttet seg til på møtet fredag. Det
innebærer at fra og med mandag 10. januar er det utelukkende de nasjonale
retningslinjene og anbefalingene som gjelder også lokalt.
Unntak fra fritidskarantene
Virksomhetsleder for skolene, Ingrid Alden, kunne på møtet i kriseledelsen fredag
informere om at det blant ansatte i skolen hersker litt tvil om hvordan karantenereglene
skal forstås for de som har fått en tredje vaksinedose. Som kjent har regjeringen endret
reglene for ansatte i skoler og barnehager som blir definert som øvrige nærkontakter.
Gjeldende fra 1. januar 2022 gis det unntak fra karantene i arbeidstiden mot at de tester
seg på dag 3 og 7 etter nærkontakt. Utenom arbeidstiden skal den ansatte være i
fritidskarantene. Dette innebærer å avstå fra sosial omgang utenom arbeidstiden
(unntatt omgang med egne husstandsmedlemmer og omgang som er nødvendig for å
sikre barns hverdagslige omsorg og utdanning), for å begrense antall sosiale kontakter
hos de som er definert som øvrige nærkontakter.
•

Spørsmålet er om ansatte som har fått en tredje boosterdose er unntatt kravet
om fritidskarantene. Noe som ble bekreftet fra faglig hold i kriseledelsen.

Nye kontinuitetsplaner
Som tidligere meddelt er situasjonen innenfor helse og velferd presset.
Virksomhetsleder for institusjons- og hjemmetjenester, Anne Sanden Kvinen, informerte
fredag kriseledelsen om at det nå skal utarbeides kontinuitetsplaner som tar høyde for
inntil 40 prosent fravær.
I eksisterende planer opereres det med tiltak knyttet til 25 prosent fravær.
Vaksinestatus
Under massevaksineringen på Lyngdal helsehus torsdag 6. januar ble det ifølge
vaksinekoordinator Åshild Gysland satt rundt 300 doser. Alle innbyggere i
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aldersgruppen 45+ som er innenfor intervallet på 20 uker har nå fått tilbud om vaksine.
Torsdag var det totalt 15 personer som fikk sin første vaksinedose. Deriblant en del nye
12-åringer.
Ca. 700 personer er kalt inn til vaksinering i uke 2.
Det er også åpent for drop in-vaksinering for alle over 18 år som er innenfor intervallet
på 20 uker. Kriseledelsen oppfordrer alle som kan ta vaksine nå om få tatt den raskest
mulig!
Smittebildet
•

•
•

Det er per fredag 7. januar registrert 58 aktivt smittede og isolerte personer i
Lyngdal. 12-14 nye er tilkommet i løpet av siste døgnet. Luftveisklinikken har i
tillegg fått melding fra flere som skal ha testet positivt på hurtigtest hjemme.
Det er registrert mest smitte blant unge voksne, og smitten er i all hovedsak
tilknyttet de samme klyngene som tidligere.
Ca. 150 personer er i smittekarantene. Herunder to klasser ved Lyngdal
ungdomsskole.

Kriseledelsen minner også om at munnbind må benyttes dersom minsteavstand på én
meter ikke kan overholdes.

Med mindre situasjonen skulle tilsi noe annet blir neste møte i kriseledelsen tirsdag 11.
januar.

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal
kommune, kontaktes Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost
Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no
Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost
Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no

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

Lyngdal fredag 7. januar 2022
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