Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Fortsatt gult nivå
i skole og barnehage
Lyngdal kommune fortsetter inntil videre med gult tiltaksnivå i
barnehage og skole, men åpner for å kunne gjeninnføre grønt nivå der
hvor smitte ikke er påvist.
Det var på møtet fredag 14. januar kriseledelsen besluttet å opprettholde gult nivå i
barnehage og skole, selv om regjeringen dagen i forveien, som del av de nå gjeldende
nasjonale smitteverntiltakene, bekjentgjorde at gult nivå i barnehager, barne- og
ungdomsskoler ikke lenger var forskriftsfestet. Men opp til den enkelte kommune å
vurdere på bakgrunn av smittesituasjonen lokalt. Fortsatt gult nivå i Lyngdal ble
besluttet opprettholdt på anbefaling fra kommuneoverlegen.
Kriseledelsen vurderte situasjonen på nytt i sitt møte onsdag formiddag, og åpnet da for
å kunne differensiere på tiltaksnivåene i skolen. I første omgang kan det bli aktuelt å
gjeninnføre grønt nivå på skolene i Lyngdal nord. Dette skal vurderes fortløpende av
kommuneoverlegen i samråd med den enkelte skole og virksomhetsledere for skole og
barnehage.
Koronatelefonen «gløder»
Fra teststasjonen på Rom meldes det om at det for tiden er ekstremt stor pågang på
korona-telefonen. De ansatte der har stor forståelse for at mange er bekymret når det nå
er mye smitte rundt i lokalmiljøet, men den store pågangen medfører svært lang
ventetid på å komme gjennom på telefonen.
•

•

Når det gjelder svar på prøver finner man dette enkelt selv på
www.helsenorge.no. Det er ikke nødvendig å ringe korona-telefonen om
prøvesvar.
Ved påvist smitte blir den enkelte kontaktet i løpet av samme eller påfølgende
dag. Det er ikke lenger slik som tidligere at man umiddelbart blir oppringt av en
smittesporer.

Ved positiv hurtigtest har alle plikt til å isolere seg. En bør da ha sitt eget rom og helst
også eget toalett og bad, samt få mat levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
Man må også bruke egne baderomartikler, som for eksempel håndkle.
Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til
den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter.
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For husstandsmedlemmer skilles det også mellom vaksinerte og uvaksinerte.
Gjenåpner rådhuset
Hoveddørene til Lyngdal rådhus har vært stengt for publikum i lengre tid. Kriseledelsen
besluttet i møtet onsdag å gjenåpne rådhuset. Imidlertid er fortsatt dørene inn til de
ulike avdelingene stengt, så publikum anmodes om å gjøre avtaler på forhånd. Også fordi
flere ansatte for tiden oppholder seg på hjemmekontor.
Folkevalgte skal møtes fysisk
Politiske møter skal igjen gjennomføres fysisk, og være åpne for tilhørere i den grad det
er smittevernfaglig forsvarlig.
Alle møter strømmes på nett, og vil være tilgjengelig for publikum der.
Utvalgsmøtene og formannskapet har sine samlinger i kommunestyresalen, men
kommunestyremøtene vil inntil videre bli holdt i Lyngdal kulturhus, for å kunne sikre
tilstrekkelig avstand mellom de tilstedeværende.
Smittebildet
•
•
•

Per onsdag 19. januar er det i Lyngdal registrert 150 smittede og isolerte
personer.
Ca. 250 personer er i smittekarantene. Det er hundre færre enn dagen før.
Skoler og barnehage satt i månedlig testregime grunnet mye smitte (innebærer
hurtigtest 2 ganger per uke, foreløpig frem til 15.02): Berge barneskole, Lyngdal
ungdomsskole, Filadelfia barnehage. I tillegg vil det nå også bli innført testregime
på KVS-Lyngdal, den kristne videregående skolen.

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål kontaktes 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 onsdag 19. januar 2022
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