Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Skal drøfte påske-beredskap
Stor tilstrømming av turister, hjemkommende studenter og generelt
økt reiseaktivitet blant innbyggerne gjør at behovet for felles
anbefalinger eller tiltak på tvers av kommune-grensene skal vurderes.
Kommuneoverlegene i Lister og Lindesnes samles til møte tirsdag 23. mars for å drøfte
nettopp behovet for samkjørte anbefalinger eller smittevern-tiltak på tvers av
kommunene. Det ventes snart mye turister og hyttefolk til regionen, i tillegg til at mange
borteboende studenter også kommer hjem for å feire påsken med familie og venner.
Kommunelegenes anbefaling vil bli drøftet av kriseledelsen i møte onsdag 24. mars, og
eventuelt også lagt fram for formannskapet som har nytt møte torsdag kveld. Da først og
fremst for å vurdere om den lokale forskriften skal forlenges. I utgangspunktet gjelder
den til kl. 18 fredag 26. mars.
Det positive bakteppet er signaler om at smittetrykket generelt på Agder nå synes å
være på vei ned. Også i Lyngdal har situasjonen nå stabilisert seg.
•
•

Per mandag 22. mars er det totalt 24 aktivt smittede og isolerte personer i
Lyngdal.
Antall personer i karantene er fortsatt rundt 700.

Det er også besluttet at Å barneskole, av praktiske grunner, holder stengt ut uken.
Koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg, informerte
mandag kriseledelsen om at det denne uken som planlagt er satt 150 doser med Pfizervaksine, og at Lyngdal kommune kommende uke venter å motta 132 nye doser.
•

Neste møte i kriseledelsen er onsdag 24. mars.

Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og 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
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