
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Smitte med uklar kilde 
 

Onsdag ble det meldt om to nye smittetilfeller i Lyngdal. Disse har 

ingen forbindelse til det første smittetilfellet. I tillegg er smittekilden 

uklar. 

Tirsdag kveld fikk kommuneoverlege Henriette Pettersen melding om det første 

smittetilfellet i Lyngdal etter årsskiftet. En mann i begynnelsen av 20-årene, som kom 

hjem til Lyngdal 3. januar etter juleferie utenlands, hadde testet positivt. Det var ventet 

at også en annen person i det samme reisefølget ville få påvist smitte, ettersom dennes 

første prøve var svakt positiv. Denne prøven viste seg imidlertid å være tvetydig også 

ved andre gangs kjøring i laboratoriet. 

Fire nærkontakter til mannen i 20-årene er i karantene. Men samtlige som ankom Norge 

fra samme destinasjon 3. januar er satt i reisekarantene, og må teste seg på dag sju. 

Dette for å kunne fange opp smitte fra personer som ikke er oppgitt som nærkontakter. 

Nysmitte med uklar kilde 

Onsdag fikk kommuneoverlegen melding om to nye smittetilfeller. Disse er ikke relatert 

til nevnte reisefølge. De to nysmittede er en kvinne i 30-årene og hennes datter på 4 år. 

De har ikke vært på reise, og smittekilden er ifølge kommuneoverlegen foreløpig 

uavklart. 

«Eneste kontakt med omverdenen er et besøk mor hadde hos en annen familie mandag 

morgen. Men i denne familien er alle helt friske, og skal heller ikke ha hatt symptomer i 

romjulen. Hvordan smitten har oppstått er fortsatt ukjent, men kommunen driver med 

smittesporing for å avdekke alle nærkontakter», sier kommuneoverlege Pettersen. 

Familien, mor, far og tre barn, testet seg tirsdag fordi mor ble forkjølet mandag. Verken 

mor eller far har vært på arbeide eller skole denne uken. De to andre barna har vært på 

skole, men begge har testet negativt. 

Tre i isolasjon 
Som følge av de to nye smittetilfellene er følgende antall personer nå i karantene: 
 

• 25 barn og 8 ansatte tilknyttet barnehageavdelingen hvor den smittede 4-åringen 
går. Disse 33 er ilagt 10 dagers karantene gjeldende fra kontaktdag. Det vil si til 
og med 14. januar.  

• I tillegg er 8 nærkontakter i de to familiene satt i karantene. 
 
Det vil si at det i Lyngdal nå er tre aktivt smittede og isolerte personer, og til sammen 50 
personer i karantene. 
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Ingen hyggelig beskjed 
Ifølge virksomhetsleder for barnehagene i Lyngdal, Bente Ingebretsen, er samtlige 
foresatte og ansatte i den berørte barnehagen orientert, og ilagt 10 dagers karantene. 
Alle ansatte har fått beskjed om å teste seg. 
 
«Det er ingen hyggelig beskjed å bringe foreldre sent en onsdags kveld, men vi er blitt 
møtt av utrolig positive og forståelsesfulle foreldre», sier Bente Ingebretsen. 

Status på vaksinearbeidet 

Samtlige 30 doser som Lyngdal kommune mottok tirsdag er satt. Ifølge koordinator for 

vaksineringsarbeidet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, er det så langt ikke meldt om alvorlige 

bivirkninger. De første vaksinene ble fordelt til institusjonsbeboere i hele Lyngdal 

kommune. I henhold til nasjonal prioriteringsliste. 

I løpet av neste uke ventes nye 35 doser. Vaksineringen av institusjonsbeboere 
fortsetter så snart disse nye dosene er mottatt.  

I gruppen over 65 år har nå 1029 tatt kontakt for å få vaksine. Vaksineringen av denne 

gruppen starter så snart arbeidet blant institusjonsbeboerne er sluttført, og nye doser 
med covid19-vaksine er mottatt. 

 

Kontaktpersoner 
 

For ytterligere spørsmål rundt 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 

 

• Dersom situasjonen ikke skulle tilsi noe annet er neste ordinære møte i 

kriseledelsen tirsdag 12. januar. 

 

 
Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal torsdag 7. januar 2021 
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