
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Engelsk virusvariant bekreftet 
 

I alt 15 personer tilknyttet smitteutbruddet på KVS-Lyngdal har nå 

testet positivt for covid19. Tirsdag ettermiddag ble det også bekreftet 

at smitten på KVS er den engelske virusvarianten.  

Ifølge Folkehelseinstituttet ser det ut til at den engelske virusvarianten, og varianten fra 

Sør-Afrika, er mer smittsomme enn det vanlige korona-viruset. Men ut fra dagens 

kunnskap gir ikke disse virusvariantene økt risiko for alvorlig sykdom. 

Situasjonsbildet i Lyngdal i kjølvannet av smitteutbruddet på KVS har ikke endret seg 

dramatisk siste døgnet. Etter at alle de første testene er analysert er det altså påvist 

smitte hos 15 personer. Test nummer to av elever og ansatte på KVS-Lyngdal skal etter 
planen gjennomføres førstkommende fredag. 

• Totalt i Lyngdal er det per tirsdag 16. mars 17 aktivt smittede og isolerte 

personer, og anslagsvis 450 personer i karantene. 

 

Som kjent vedtok Lyngdal formannskap mandag kveld en lokal forskrift om smittevern. 

Dette som et tiltak for å få situasjonen under kontroll. Forskriften ilegger blant annet 

forbud mot gjennomføring av arrangementer, fram til 26. mars.  

Kriseledelsen har imidlertid forståelse for at det ikke alltid er like enkelt å definere 

forskjellen på et arrangement og en aktivitet. Ved tvilstilfeller rundt dette kan 

kulturvirksomheten og kultursjefen i Lyngdal, Jan Seland, kontaktes på telefon 404 

14 610. Eller på epost Jan.Seland@lyngdal.kommune.no 

 

Vis hensyn i og utenfor kommunen 

Den vedtatte forskriften gjelder for Lyngdal kommune. Kriseledelsen anmoder likevel 

sine innbyggere om å oppføre seg som om de er i Lyngdal også utenfor kommunens 
grenser. Det handler om å ta ansvar for seg selv og for andre. 

På den bakgrunn anmoder kriseledelsen også at alle benytter munnbind innendørs på 

offentlige steder hvor det kan være utfordrende å holde minst én meters avstand til 

andre. Eksempelvis i butikker. 

Omfattende testing 

Ved Luftveisklinikken er det så langt i 2021 utført nærmere 5000 tester. Dette er nesten 

like mange som det ble testet gjennom hele fjoråret, da totalen endte på rundt 6000 

utførte tester. 
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Det sier mye om hvilket omfang de siste smitteutbruddene har fått, og hvorfor 

formannskapet mandag valgte å vedta den lokale smittevern-forskriften. 

 

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 16. mars 2021 
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