Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Lyngdal tilbake på null
Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Lyngdal siden 25. mars, og
første virkedag etter påske er antall isolerte personer null.
Kriseledelsen i Lyngdal takker alle innbyggere, besøkende og næringsdrivende som
gjennom påsken samvittighetsfullt har rettet seg etter anmodninger og
smittevernregler, og på den måten sørget for at høytiden forløp uten nye smitteutbrudd.
•

Smittesituasjonen i Lyngdal oppleves nå igjen å være under kontroll.

Smittestatus
Siste bekreftede smittetilfelle i Lyngdal var torsdag 25. mars. Også denne personen er nå
ute av isolasjon, og statusrapporten fra kommuneoverlegen til kriseledelsen tirsdag
morgen var altså null aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal. Per tirsdag 6. april
sitter det fortsatt et titall personer i karantene.
Internatelever ved KVS-Lyngdal som har vært i isolasjon og karantene, og som i løpet av
uken vender tilbake til skolen, skal testes på nytt førstkommende mandag. I tillegg testes
alle i sine respektive hjemkommuner før de returnerer til Lyngdal.
Alle skolene i Lyngdal er etter påske tilbake på gult nivå.
Ingen alvorlige brudd avdekket
Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at smittevern-reglene overholdes.
Ettersom de nasjonale retningslinjene ved inngangen til påsken ble strengere, samtidig
med økt tilstrømming av folk til Lyngdal, varslet kriseledelsen før påske at det gjennom
høytiden ville bli ført aktivt tilsyn med at smittevernreglene overholdes på offentlige
steder.
Kontrollene gjennom påsken ble utført av Securitas, og ble spisset mot utvalgte steder
og næringsvirksomheter med antatt stor trafikk. Herunder Handelsparken og
campingplasser.
Knut Ro Sørensen, rådgiver i Lister Miljørettet Helsevern, administrerte kontrollene på
vegne av kommunen. Han orienterte tirsdag kriseledelsen om tilbakemeldingene fra
Securitas’ kontrollører, som jevnt over var gode. Det ble ikke avdekket noen alvorlige
brudd på smittevernforskriften, men kun noen mindre avvik som skal følges opp i
ettertid.
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«Vi er ikke opptatt av å drive tilsyn for å ta noen. Dette
gjør vi først og fremst for å forebygge, gi veiledning og
støtte der det trengs, og rydde opp i uklarheter», sa Knut
Ro Sørensen (bildet), og presiserte at det også i tiden
framover vil bli gjennomført tilsvarende kontroller.
Inkludert kontroller knyttet til lokal arbeidsinnvandring
og overholdelse av karantene-bestemmelsene.
Vaksinestatus
I de kommende par ukene mottar Lyngdal kommune til
sammen 606 nye doser av Pfizer-vaksinen.
264 doser inneværende uke og 342 doser neste uke (uke
15). Hva som gjelder fra uke 16 og utover er det foreløpig
ikke kommet noe informasjon om.
Slik fordeles dosene:
•

•

264 doser mottatt i uke 14 settes på tre dager.
o 88 pr dag
o En dag på Byremo læringssenter
o To dager på Lyngdal helsehus
342 doser som mottas i uke 15 settes på tre dager.
o 114 pr dag
o Tre dager på Lyngdal helsehus

Prioriteringer:
• Neste prioriterte gruppe er innbyggere i høyrisiko 18-64 år, sammen med
høyrisiko 65-74 år.
o Ca. 250 personer i høyrisiko 18-64 år
o Ca. 500 personer i høyrisiko 65-74 år
•
•
•

Alle innbyggere blir kalt inn etter gjeldende prioritering. Vaksineringsteamet
ringer når det blir din tur.
Noen kan oppleve å bli kalt inn på kort varsel dersom det er doser til overs.
Planen for gruppevaksinering i Lyngdal har vært klar lenge, men det hele står på
mengden vaksiner kommunen mottar.

Neste møte i kriseledelsen
Kriseledelsen i Lyngdal samles til nytt møte fredag 9. april, fra kl. 08. Blant annet for å
avklare hvordan Lyngdal kommune skal forholde seg til det som måtte framkomme av
nye nasjonale retningslinjer under statsministerens varslede pressekonferanse onsdag
7. april.
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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 tirsdag 6. april 2021
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