
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Alvorlig og uoversiktlig 
 

Fredag ettermiddag ble det bekreftet ytterligere seks nye 

smittetilfeller i Lyngdal, og antall isolerte personer er nå oppe i 22. 

Kriseledelsen karakteriserer situasjonen som alvorlig og uoversiktlig. 

Kriseledelsen vurderer fortløpende om det er nødvendig å innføre nye lokale 

retningslinjer for smittevern for å få kontroll med dette siste utbruddet i Lyngdal. Enn så 

lenge avventer kriseledelsen situasjonen, men valgte i møtet fredag ettermiddag å rette 

en klar oppfordring til alle innbyggere om nå å begrense all fysisk sosial kontakt, og 

treffe færrest mulig. Dersom smitten fortsetter å øke, kan det igjen bli aktuelt å innføre 
rødt nivå og vedta ny lokal forskrift med klare begrensninger knyttet til aktiviteter. 

Kriseledelsen samles til nytt møte lørdag kveld. 

Kommuneoverlegen kunne fredag ettermiddag informere kriseledelsen om fem nye 

smittetilfeller på Berge barneskole, og ett nytt smittetilfelle knyttet til utbruddet på 

Eilert Sundt videregående skole i Farsund. 

• Med det er det totale antall aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal 

kommet opp i 22. 

• Rundt 250 personer er satt i karantene. 

Tidligere fredag gikk smittesporingsteamet i Lyngdal også ut med en anmodning til 

busspassasjerer på gitte ruter om å teste seg for covid19. 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/busspassasjerer-bes-teste-seg/ 

Flere skoler i Lyngdal er rammet, både direkte i form av smitte, og indirekte ved at svært 
mange ansatte nå er i karantene og ventekarantene. 

Ifølge virksomhetsleder Ingrid Alden vil flere trinn også til uken måtte basere seg på 
hjemmeundervisning, grunnet bemanningssituasjonen. 

Elever og foresatte som berøres får informasjon om dette fra sine respektive skoler. 

Vaksinestatus 

Mens smitten i Lyngdal øker, jobbes det også parallelt med vaksinering. Torsdag 29. 

april gjennomføres den første store gruppevaksineringen i Lyngdal. Det skjer i 

Fibohallen, og det skal da settes 400 doser med Pfizer-vaksine. 

Det er nå også bekreftet at Lyngdal kommune i uke 18 vil motta nye 300 doser. 

Per fredag 23. april har totalt 1988 innbyggere i Lyngdal fått minst én dose. 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/busspassasjerer-bes-teste-seg/
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https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/om-vaksinestatus-og-det-videre-

vaksineringsarbeidet/ 

 

Så langt i år er det i Lyngdal testet 6831 personer. De fordeler seg slik: 

• 1473 i januar 

• 729 i februar 

• 3444 i mars 

• 1185 så langt i april 

 

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 fredag 23. april 2021 
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