Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Håper på en smittefri påske
Ved inngangen til palmehelgen oppleves smittesituasjonen i Lyngdal å
være under kontroll. Kriseledelsen i Lyngdal håper nå alle gjør det de
kan for å følge anmodninger og smittevernregler, slik at vi kan gå
høytiden i møte uten nye smitteutbrudd.
De nasjonale smittevernrådene innebærer at også denne påsken blir annerledes. Både
familiebesøk og sosial omgang må reduseres til et minimum. Mange opplever det nok
tungt å gå inn i høytiden med slike restriksjoner. Men skal vi klare å slå ned smitten, er
det dette som må til. Den nasjonale dugnaden må fortsette. Men husk at det finnes
alternative måter å «møtes» på, både via nett og telefon. Det finnes også mange
tilgjengelige kanaler dersom du trenger noen å snakke med. Blant annet
Alarmtelefonen for barn og unge, 116 111. En døgnåpen, gratis linje, der barn og
unge treffer fine voksne de kan prate med anonymt.
Telefonlinjen er også for voksne som er bekymret for barn og unge.
Lyngdal helsestasjon har også egen telefon for barn og unge som trenger en voksen å
snakke med. Den er operativ alle hverdager i tidsrommet 09 til 15. Helsesykepleierne
ved helsestasjonen står bak initiativet.
Telefonen har nummer 476 32 041.

Vaksinestatus
Som tidligere meddelt er det nå i uke 12 i Lyngdal vaksinert 150 personer. Tilnærmet
alle disse var 1. dose-vaksinering, slik at 150 nye personer denne uken alene ble godt
beskyttet mot smitte.
Planen framover:
I de kommende par uker mottar Lyngdal kommune ca. 400 nye doser av Pfizer-vaksinen.
•
•

•

Aldersgruppen 1942 til 1946 kalles inn til vaksinering i den stille uke før påske.
Etter påske starter vaksineringen av gruppe 4, som er borgere over 65 år +
høyrisikopasienter i aldersgruppen 18 til 74 år. Høyrisikopasientene er meldt inn
fra fastlegene, og vil bli kontaktet utfra den listen som er mottatt. Det dreier seg
om ca. 250 personer.
Innbyggere født i 1956 eller tidligere må selv melde seg på til vaksinering.

Så langt har 1400 personer i Lyngdal kommune meldt seg på for vaksinering.
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For å registrere deg ringer du korona-telefonen, nummer 979 99 600.
Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag. Selve vaksineringen foregår på
Lyngdal helsehus. I Lyngdal nord på Byremo læringssenter.

Vaksineringsarbeidet i Lyngdal foregår på helsehuset. Foto: Ronny Bjørnevåg

Alle innbyggere blir kalt inn etter gjeldende prioritering. Vaksineringsteamet ringer når
det blir din tur. Det anmodes også om at ingen sender sensitiv informasjon til
vaksineringsteamet. Det er kun fastlegene som skal vurdere diagnoser, ikke ansatte på
luftveisklinikken.
Noen kan oppleve å bli kalt inn på kort varsel dersom det er doser til overs.
Status per 26. mars 2021:
• Institusjon og omsorgsboliger: Fullført
Pfizer:
•
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•

354 har fått to doser og er fullvaksinert

AstraZeneca:
•

200 hadde fått dose 1, i hovedsak helsepersonell, før denne vaksinen ble tatt ut
av bruk. Det er ikke meldt om alvorlige bivirkninger hos noen av disse.

Planen for gruppevaksinering i Lyngdal har vært klar lenge, men det hele står på
mengden vaksiner kommunen mottar.

Smittestatus
Torsdag 25. mars ble det bekreftet et nytt smittetilfelle i Lyngdal, slik at status per
fredag 26. mars, ved inngangen til palmehelgen, er 22 aktivt smittede og isolerte
personer i Lyngdal kommune.
Det siste registrerte smittetilfellet er et familiemedlem tilknyttet smitten på Å
barneskole. En person som allerede var satt i karantene.
Antall aktivt smittede tilknyttet KVS-Lyngdal, uavhengig av hvor de sitter i isolasjon, er
per fredag 26. mars 16.
I Lyngdal utenom dette er det seks smittede og isolerte personer, slik at totalen da blir
22.
Per fredag 26. mars sitter det 61 personer i karantene.

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 26. mars 2021
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