
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Beboer på helsehuset smittet 
 

Det ble onsdag kveld bekreftet covid19-smitte hos en beboer på 

Lyngdal helsehus. Som en konsekvens er flere ansatte i 

hjemmesykepleien satt i karantene. Smittekilden er foreløpig ukjent. 

Onsdag kveld ble det iverksatt omfattende strakstiltak og smittesporing etter at en 

beboer på Lyngdal helsehus testet positivt for covid19. Personen er fullvaksinert, men 

ble testet på bakgrunn av symptomer. Vedkommende er nå isolert i eget rom på 
helsehuset. 

Ifølge virksomhetsleder for hjemmesykepleien, Anne Sanden Kvinen, ble 13 ansatte 

umiddelbart satt i karantene. Seks av disse er fullvaksinerte og er derfor unntatt 

karanteneplikten. Men like fullt er tjenesten hardt rammet, og da særlig nattevakt-

teamet. Anne Sanden Kvinen kunne imidlertid torsdag morgen informere kriseledelsen 

om at flere sommervikarer nå er tilgjengelig. Noe som gjør situasjonen noe mindre 

krevende. 

Som en konsekvens er det på helsehuset iverksatt økt renhold, og alle planlagte 

arrangementer er avlyst. Både beboere og pårørende anmodes om å ikke ta imot eller gå 
på besøk inntil situasjonen er avklart og under kontroll. 

Som nevnt innledningsvis er smittekilden foreløpig ukjent. Beboeren det gjelder er også 

mobil, og det er derfor flere teoretiske smitteveier. 
 

Smittesituasjonen 

• Per torsdag 17. juni er det i Lyngdal totalt 8 smittede og isolerte personer. Av 

disse er det også én sykehus-innleggelse. 

• Totalt antall personer i smittekarantene er 12. At dette tallet er såpass lavt sett 

opp mot antall smittede personer skyldes at en del av de som nå har fått påvist 

smitte allerede befant seg i karantene. 

Som det framgår over er ikke smittetrykket i Lyngdal for tiden urovekkende stort. 

Smitten er også begrenset til en gruppe som stort sett er fullvaksinert eller beskyttet, og 

kommunen har per i dag synkende smittetrend. På den bakgrunn anbefaler kommunens 

smittevernlege, Ehsan Rajabian, at de nasjonale retningslinjene fortsatt følges. Også når 

det gjelder bruk av munnbind. Derfor anmoder ikke lenger kriseledelsen innbyggere og 

besøkende til kommunen om å benytte munnbind på offentlige steder. 

Unntaket er nå helsehuset og hjemmesykepleien, som av smittevernlegen anbefales 
fortsatt bruk av munnbind inntil nåværende utbrudd er over. 
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Lokale bedrifter kan selvsagt fortsatt ha sine interne regler og anbefalinger om 

munnbind til sine ansatte og besøkende hvis de ønsker det. 

Føler man seg tryggere med munnbind, anbefaler også kriseledelsen at munnbind 

fortsatt benyttes. Men dette er helt opp til den enkelte. 

 

Vaksine-status 

Som det framgår av informasjonen på Lyngdal kommunes hjemmeside er vaksineringen 

av alle risikogrupper på det nærmeste sluttført, og aldersgruppen som nå kalles inn til 
vaksinering er 55 til 64 år, uten underliggende sykdommer. 

• I kveld, torsdag 17. juni, settes det i Lyngdal 372 nye vaksinedoser. 228 er dose 1-

vaksiner. 

• Kommende uke (uke 25) mottar Lyngdal kommune totalt 564 doser. 354 av disse 

er forbeholdt 1.dose-vaksinering. 

 

Neste ordinære møte i kriseledelsen er planlagt tirsdag 29. juni. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, kontaktes Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost 

Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no 

 

For spørsmål eller avklaringer rundt gjennomføring av private eller offentlige 

arrangementer kontaktes avdelingsleder for kultur og fritid, Rune Hauan, på telefon 404 
14 600, eller epost rune.hauan@lyngdal.kommune.no 

Alternativt virksomhetsleder for kultur, Jan Seland. Telefon 404 14 610, eller epost 
Jan.Seland@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost 

Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal torsdag 17. juni 2021 
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