
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Smittestatus og litt 
oppsummering 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal var torsdag kveld uendret. I løpet av dagen 

ble 99 personer testet for covid19. 

Så langt i det nye året er 272 personer i Lyngdal testet for covid19. Bare torsdagen alene 

ble 99 testet. 48 av disse var hurtigtester, forbeholdt barnehage. Ingen av disse ga 

positivt utslag. Disse følges opp med vanlig standardtest, som sendes til analyse. 

• Fredag morgen er smittesituasjonen i Lyngdal uendret. Status er fortsatt tre 
aktivt smittede og isolerte personer. Det er per fredag 8. januar til sammen 40 
personer i karantene. 

 
60 prosent testet 
Totalt i 2020 ble det ved luftveisklinikken i Lyngdal testet 6149 personer. Dette tilsvarer 
60 prosent av Lyngdals samlede befolkning. 
 
Antall henvendelser på korona-telefonen i 2020 endte på 13 528. Torsdag 7. januar 
alene var antall henvendelser over 200, mens det så langt i det nye året er registrert 572 
henvendelser på korona-telefonen. I tillegg til henvendelser om testing og generelle 
spørsmål, gjelder en stor del av disse påmelding til vaksinering for gruppen 65+. 
 
Stort informasjonsbehov 
Gjennom hele 2020 gjorde Lyngdal kommune sitt ytterste for å imøtekomme det store 
behovet blant innbyggerne for løpende oppdatert informasjon om korona-situasjonen. 
Ved det store utbruddet i november var trykket særlig stort. Noe trafikken på 
kommunens hjemmeside med all tydelighet dokumenterer. Nærmere 80 000 treff og 
over 30 000 unike brukere i november alene er et tall vi aldri tidligere har vært i 
nærheten av i kommuneportalen. Det er langt over 500 prosent over måltallet vi har satt 
på 15 000 treff i måneden. 

Også samarbeidet med media har vært godt gjennom 2020. Fra kommunens side er det 

siden 12. mars og fram til nyttår sendt ut 71 presse- og innbyggermeldinger som både 

lokale og regionale media har referert til. 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

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 

 

 
Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal fredag 8. januar 2021 
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