
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Skyss-elever og busspassasjerer 
må melde seg for testing 
 

En bussjåfør i Sørlandsruta har testet positivt på covid19. Sjåføren har 

kjørt skoleruter i flere Lister-kommuner både mandag 8. og tirsdag 9. 

mars. Skyss-elever fra Lyngdal og øvrige busspassasjerer på oppgitte 

ruter bes snarest melde seg for testing. 

Dette er de berørte rutene: 

Mandag 8. mars 

• Hentet elever fra Jølle og Elledalen og noen fra Ore til Lista ungdomsskole og 

Vanse skole. 

• Elever fra Farsund barne- og ungdomsskole til Spind. 

• Fra Berge barneskole og Lyngdal ungdomsskole til Austad. 

• Fra KVS-Lyngdal til Lyngdal sentrum. 

• Fra Lyngdal sentrum til Feda terminal med tilfeldige passasjerer. 

• Fra Feda terminal til Farsund/Lista med elever fra videregående skole i 

Kvinesdal og Flekkefjord, 

 Tirsdag 9. mars 

• Hentet elever fra Herad og Bjørnestad til Farsund barne- og ungdomsskole, og til 

Vanse skole og Lista ungdomsskole. 

• Hadde en tur rundt Lista fra kl. 08.30 til 09.30 med tilfeldige passasjerer. 

Alle elever som har tatt bussen disse dagene skal testes.  

Elever med utdelt busskort på de nevnte skolerutene trenger ikke registrere seg selv, 

men møter opp til testing på tidspunktet de får oppgitt i melding fra sin hjemkommunes 
smittesporingsteam. 

Elevene som har benyttet denne skyssen er sammen med resten av husstanden i 

karantene til negativt prøvesvar foreligger.  

Øvrige elever som kjøper busskort eller har kjøpt tur på disse rutene må også teste seg.  

Ring korona-telefonen 

Elever hjemmehørende i Lyngdal kommune kontakter luftveisklinikken på telefon 979 
99 600. 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Korona-telefonen er åpen fram til kl. 14 lørdag 13. mars, og fra kl. 08 til 14 søndag 14. 

mars. 

Grunnet stor pågang på telefonen kan det måtte påregnes litt ventetid på svar. 

Som nevnt over var det på bussen fra Lyngdal til Feda mandag 8. mars også med 

tilfeldige passasjerer fra Lyngdal. Disse må også registrerer seg for testing. 

NB! Elever med utdelt busskort som ikke har tatt bussen disse dagene trenger ikke å 
teste seg og gå i karantene. 

Smittestatus KVS-Lyngdal 

Av ca. 700 prøver tatt i tilknytning til smitteutbruddet på KVS-Lyngdal, forelå det lørdag 

formiddag svar på 450. Så langt er det bekreftet 10 positive prøver. Tre av disse er 

foreløpig basert på hurtigtest. 

Kriseledelsen i Lyngdal vurderer om de videregående skolene i kommunen skal settes 

på rødt nivå. Det innebærer i så fall følgende: 

• Ingen syke skal møte på skolen 

• God hygiene 

• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 

• Dele elever i mindre grupper 

• Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner 

• Unngå trengsel og store samlinger 

• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

Husstandsmedlemmer er pålagt å sitte i ventekarantene fram til eventuelt negativt 

prøvesvar hos nærkontakt foreligger. Det presiseres da at det kun tas personlig kontakt 

ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som eksempelvis smittesporing. De som er 
testet finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no 

 

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 

Lyngdal lørdag 13. mars 2021 
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