Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Smitteutviklingen bekymrer
Det er per tirsdag ettermiddag 19. oktober registrert 14 aktivt
smittede og isolerte personer i Lyngdal. Smittehoppet og -utviklingen
bekymrer.
Kriseledelsen i Lyngdal var tirsdag ettermiddag samlet til sitt første møte etter at
samfunnet ble gjenåpnet. Utviklingen lokalt går ikke i den retningen man hadde håpet,
og kriseledelsen uttrykker bekymring over det smittehoppet som har vært siden helgen.
Ikke minst fordi det nå også er svake, eldre pasienter med underliggende sykdommer
som er rammet. På tross av at alle de smittede brukerne av hjemmetjenesten er
fullvaksinerte, har tre av dem måtte legges inn. To er blitt utskrevet igjen.
De 14 smittede fordeler seg slik:
•
•
•
•

8 brukere av hjemmetjenesten. De fleste av disse er også en del av dagsentertilbudet. Alle er som nevnt over fullvaksinerte.
1 ansatt i transportbransjen. Vedkommende er bosatt i annen kommune, men har
blant annet fraktet personer til og fra dagsenteret.
4 ansatte helsearbeidere. Som er en økning på tre siden søndag. Den ene av de
smittede er bosatt i en av nabokommunene.
1 pårørende fikk mandag 18. oktober også påvist smitte.

Tiltak:
Det skal nå gjennomføres en omfattende testing av to brukergrupper i hjemmetjenesten.
Til sammen 132 personer skal testes to ganger med standard PCR-test.
I tillegg deles det ut til sammen 4000 hurtigtester (400 pakker med 10 tester i hver) til
ansatte på Lyngdal helsehus, med anmodning om å teste seg hver dag i 10 dager
framover.
Som et forebyggende tiltak bruker alle ansatte i hjemmetjenesten nå munnbind og
hansker ved pasientkontakt.

Anmodning til taxi- og skolebuss-passasjerer
Barn som har vært passasjerer på følgende skolebuss må være oppmerksomme på
symptomer og ha lav terskel for testing:
•
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Det gjelder skolebuss Åsbakkan - Lyngdal torsdag 14. og fredag 15. oktober.
Minibuss begge veier. Gjelder ikke Korshamn- og Austad-bussen.
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En mann som ble fraktet i taxi fra akuttmottaket i Flekkefjord til Konsmo onsdag 13.
oktober bes være observant med tanke på symptomer, og aller helst teste seg.

Større personlig ansvar
I tråd med myndighetenes anbefaling er mer ansvar nå flyttet over til enkeltindividet.
Det som kalles nedjustert TISK, og som ble innført fra og med 27. september. Altså test i
stedet for karantene (test, isolasjon, smittesporing og test). Det er nå kun ubeskyttede
personer som ilegges karantene. Det vil si personer som ikke er fullvaksinert eller som
ikke har gjennomgått covid-19 siste tolv måneder.
Foreldre anmodes om å sette seg inn i de nye reglene ettersom majoriteten av
«ubeskyttede» nå er barn under 15 år.
Årsaken til at man tør nedjustere er at over 80 prosent regnes som fullvaksinerte, samt
at antallet døde totalt per covid-tilfeller er fallende og lavt. I Norge har ca. 3,3 prosent av
befolkningen vært covid-smittet. I Lyngdal har ca. 3 prosent av innbyggerne vært
smittet. Ett dødsfall regnes som sikkert covid-relatert.
For enkeltindividet betyr dette:
•
•

Smittede skal fremdeles i full isolasjon.
Tester du positivt med en hurtigtest, så bør denne bekreftes eller avkreftes med
en standard PCR-test.

Nærkontakter som ikke er «beskyttet» har 2 valg:
1)
2)

Full smittekarantene med en PCR-test tidlig, og en PCR-test sent i forløpet.
Forutsatt at eksponering til smittet ikke fortsetter kan man holde fram som
vanlig, men med testregime. Man har da igjen 2 valg: Enten hurtigteste seg
selv hver dag i 7 døgn, eller teste seg med ordinær PCR-test annenhver dag i 7
døgn.

Generell anmodning
•
•

Uvaksinerte bør teste seg én gang, gjerne straks. Følg med på egen helse i 10
dager.
Test deg straks om du får symptomer.

Vaksinerte/beskyttede:
•
•

Må teste seg ved symptomer.
Følg med på egen helse i 10 dager. Test deg med en gang om du får symptomer.

Testposer på luftveisklinikken
Ferdige testposer med 7 hurtigtester i hver pose kan fås utlevert gratis ved henvendelse
til luftveisklinikken.
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Kontaktpersoner
For ytterligere spørsmål rundt smittesituasjonen og smittesporing, kontaktes Åshild
Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost
Ashild.Gysland@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 tirsdag 19. oktober 2021
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