
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Anmoder om fortsatt varsomhet 
Selv om samfunnet nå er gjenåpnet og til dels normalisert etter 

pandemien, anmodes det om at besøkende til Lyngdal helsehus og 

Byremo omsorgssenter fortsatt viser varsomhet ved besøk. 

På lik linje med at befolkningen generelt nå anbefales å holde seg hjemme dersom man 

føler seg syk, går samme budskapet ut fra kriseledelsen i Lyngdal når det gjelder besøk 

på institusjonene. Smittetrykket i kommunen er fortsatt høyt, og innbyggerne anmodes 

derfor om å gjøre sitt for å hindre smittespredning blant kommunens mest sårbare 
grupper. Anbefalingen er som følger: Føler du deg syk, så utsett det planlagte besøket. 

 

Går tom for armer 

Når det gjelder vaksineringen i Lyngdal kommune meldes det fra vaksineteamet at de nå 

nærmer seg et punkt hvor det snart ikke er flere armer å stikke i. Veldig mange har fått 

boosterdose, og samtidig er det også en stor andel av innbyggerne som har gjennomgått 

covid før de rakk å få denne. 

Det betyr at det går mot slutten med de organiserte vaksinedagene. Det planlegges 

vaksinering på Lyngdal helsehus med drop in siste torsdagen i februar og to torsdager i 

mars. I tillegg blir det én dag til med vaksinering på Byremo. Etter det vil det trolig ikke 

bli gjennomført flere slike dedikerte vaksinedager. Innbyggerne oppfordres da til å 

bestille time på www.helsenorge.no når de er innenfor rett intervall. 

Dette er de gjenstående vaksinedagene: 

• Torsdag 24.02., timebestilling og drop in på Lyngdal helsehus kl. 16.30-20 

• Tirsdag 01.03., drop in på Byremo voksenopplæring kl. 17-19.30 

• Torsdag 10.03., timebestilling og drop in på Lyngdal helsehus kl. 16.30-19 

• Torsdag 24.03., timebestilling og drop in på Lyngdal helsehus kl. 16.30-19 

I Lyngdal kommune vaksineres det kun med Pfizer. Dersom noen ønsker Moderna kan 

denne fås i Lindesnes eller Kvinesdal kommune. Den nye Nuvaxovid-vaksinen blir 
tilbudt i Farsund og Lindesnes fra uke 10.  

Gjeldende anbefalinger: 

• 5-11 år kan få 1-2 doser barnevaksine fra Pfizer. Kontakter helsestasjonen ved 

ønske om dette. 

• 12-17 år kan få 1-2 doser vaksine fra Pfizer, med anbefalt intervall på 8-12 uker. 

• 18-44 år bør få to doser vaksine med minimum 3 ukers intervall, og kan få 

boostervaksine minimum 20 uker etter 2. dose. 

http://www.helsenorge.no/
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• 45 år+ bør få tre doser vaksine, med minimum 3 uker mellom dose 1 og 2, og 

minimum 20 uker mellom dose 2 og 3. 

Personer med nedsatt immunforsvar (immunsupprimerte) bør få tre doser med 

minimum 3 uker mellom dosene, og boosterdose minimum 3 måneder etter dose 3. De 

det gjelder skal ha fått beskjed om dette fra lege/sykehus. 

 
Takker de ansatte 

Kriseledelsen i Lyngdal reduserer nå møtefrekvensen til hver fjortende dag, med mindre 

situasjonsbildet skulle tilsi noe annet. 

Det rettes også en stor takk fra kriseledelsen til alle kommunens ansatte, og da særlig til 

ansatte i oppvekst og helse, for den enorme innsatsen som er lagt ned for å opprettholde 
kommunens tjenestetilbud gjennom nå to svært krevende år. 

  

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal kommune, kontaktes 

Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 979 99 600, eller epost: 

covid@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 18. februar 2022 

 

mailto:covid@lyngdal.kommune.no
mailto:Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no

