
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Ny nærkontakt smittet 
 

Antall smittede personer tilknyttet det siste utbruddet i Lyngdal er nå 

kommet opp i åtte. Tirsdag kveld ble nok en nærkontakt bekreftet 

smittet. 

I løpet av tirsdag 19. januar ble et 80-tall nye personer i Lyngdal testet for covid19. Blant 

disse ble det kun bekreftet én positiv prøve. Denne personen, som også tilhører kretsen 

der dette siste smitteutbruddet skjedde, går i klasse med to andre smittede på Eilert 

Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal. Vedkommende var ikke med i gruppen av 

personer som sist onsdag var innom gatekjøkkenet Knøtten kro i Lyngdal, men har 
besøkt Sørlandsbadet – som kriseledelsen tirsdag besluttet å stenge. 

• Alle ansatte og besøkende til Sørlandsbadet som smittesporingsteamet ønsker å 

teste er blitt eller blir kontaktet for testing i løpet onsdag 20. januar. 

Stengingen av Sørlandsbadet er et forebyggende tiltak. Personer som 

smittesporingsteamet mener kan ha vært eksponert for smitte blir altså kontaktet. 

Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer at ingen skal sette seg selv i 

karantene eller unnlate å gå på jobb eller skole på bakgrunn av denne nedstengingen. 

Karantene blir du pålagt dersom du er bekreftet nærkontakt til aktivt smittet person. 
Dette er altså ikke noe man pålegger seg selv basert på egne vurderinger.  

«Selv om vi tror og håper smitten ikke har spredt seg særlig utover denne gruppen, er vi 

veldig takknemlig for at Sørlandsbadet ble besluttet stengt. Men det blir ingen 

massetesting av de besøkende til badet i perioden forut for stengingen. De vi ønsker å 

teste tar vi selv kontakt med. Det vil være snakk om et sted mellom 50 til 70 personer», 

sier Pettersen. Hun omtaler dette som en søkende stikkprøve-testing. De som kontaktes 

for testing er utvalgte ansatte og besøkende på Sørlandsbadet i perioden onsdag til 

søndag sist uke. Folk bes med andre ord om å forholde seg rolig, og ikke ringe 
luftveisklinikken kun på bakgrunn av at de har oppholdt seg i Sørlandsbadet. 

«Personer fra Sørlandsbadet som ringes opp og testes trenger heller ikke holde seg unna 

arbeid, skole eller barnehage. Dette er en ren kontrolltesting, og sannsynligheten for at 

smitten har spredt seg utover ansees som liten», sier kommuneoverlegen. 

 

• Per onsdag 20. januar er det 9 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal. 

Altså én person i tillegg til de åtte tilknyttet dette nye utbruddet. Et femtitall 
nærkontakter er satt i karantene. 

 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing kontaktes kommunalsjef Ronny Bjørnevåg. 

Han treffes på telefon 945 06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@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 Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal onsdag 20. januar 2021 
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