
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Smittesituasjonen status quo 
 

Smittesituasjonen i Lyngdal er ved inngangen til langhelgen relativt 

uendret. Det er tirsdag og onsdag påvist tre nye smittetilfeller, men 

det totale antall smittede og isolerte personer er likevel redusert, fra 

16 til 15. Dette fordi noen også er gått ut av isolasjon. 

Da kriseledelsen var samlet til møte mandag denne uken var det ikke påvist nye 

smittetilfeller i Lyngdal siden torsdag 6. mai. Antall isolerte personer var da 16. Men 

tirsdag og onsdag er det altså tilkommet tre nye smittede personer. Status er da 

følgende: 

• Per onsdag 12. mai er det totalt 15 smittede og isolerte personer i Lyngdal 

kommune. Det ble påvist to nye smittetilfeller i Lyngdal tirsdag 11. mai, og ett 

nytt smittetilfelle onsdag 12. mai. Alle tre nærkontakter som allerede var i 

smittekarantene. 

• Antall nærkontakter i smittekarantene er i bevegelse, men ligger i skrivende 

stund rundt 50-60. 
 

Testing på helligdagene 

Leder for smittevernteamet i Lyngdal, Åshild Gysland, informerer om at teststasjonen i 

Lyngdal er stengt Kristi himmelfartsdag og 17. mai. Men fredag, lørdag og søndag er det 

åpent som normalt. 

Ved akutt behov for testing på de to helligdagene, kan Farsund og Flekkefjord kommune 

kontaktes torsdag 13. mai, mens teststasjonen i Flekkefjord kommune også holder åpent 
på 17. mai.  

Må regne med tiltak også gjennom sommeren 

Når det gjelder ny-vaksinering, altså setting av dose én, bremser dette litt opp nå i mai 

ettersom de fleste dosene som mottas i tiden framover skal benyttes til andregangs 

vaksinering. Men ut fra signalene som kommer fra sentrale myndigheter er det grunn til 
å anta at tempoet i ny-vaksineringen fra uke 22 igjen vil ta seg opp.  

Det er imidlertid lite som taler for at vaksineringen innen sommeren når et slikt omfang 

at det vil ha noen innvirkning på behovet for smitteverntiltak. 

 

Følg 17. mai på nett 

Lyngdal kommune benytter for øvrig anledningen til å ønske alle sine innbyggere en fin, 

og smittefri, 17. mai-fest. Ta vare på dagen, og ta vare på hverandre! 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

I samarbeid med Media Sør har Lyngdal kommune sørget for at det også i år blir 

livesending på nett fra markeringene av grunnlovsdagen fra sør til nord i hele 
kommunen.  

Maratonsendingen starter kl. 07, og avsluttes kl. 16.  Å følge denne sendingen på nett er 
et trivelig og helt trygt alternativ. 

 

Med mindre situasjonen skulle tilsi noe annet, blir neste møte i kriseledelsen tirsdag 18. 

mai kl. 08.00. 

 

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 

 

Øvrige henvendelser kan 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 onsdag 12. mai 2021 
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