Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune:

Iverksetter
gruppevaksinering
Antallet vaksinedoser som Lyngdal kommune mottar i uke 17 er økt
fra 288 til 400 doser. Det betyr at planen for gruppevaksinering
iverksettes når disse dosene skal settes. Gruppevaksineringen skjer i
Fibohallen.
Gruppevaksineringen innebærer en oppbemanning som betyr at det kan settes én dose i
minuttet. Det er da fem personer som vaksinerer, mens tre personer er dedikert å
klargjøre vaksinene.
I tillegg får fire personer i oppgave å organisere mottaket og flyten av innbyggere
gjennom vaksineområdet i Fibohallen.
Mannskaper fra både Lyngdal Røde Kors og Lyngdal idrettslag vil bistå i denne første
gruppevaksineringen i Lyngdal kommune.
«Jeg vil benytte anledningen til å skryte av Røde Kors og Lyngdal IL som er positive,
fleksible og motiverte til å bidra i dette arbeidet», sier vaksine-koordinator i Lyngdal
kommune, Ronny Bjørnevåg.
Ta telefonen!
Med den planlagte gruppevaksineringen like om hjørnet poengterer Ronny Bjørnevåg at
det nå er viktigere enn noen gang at innbyggere tar telefonen når vaksineteamet ringer
for å avtale tid. Dersom personer som skal kalles inn unnlater å svare telefonen fordi det
ringer fra et ukjent nummer medfører dette at teststasjonens medarbeidere må bruke
mer tid på å omorganisere listene, eller bruke såkalt «reservelister».
Pfizer-vaksinen som nå utelukkende benyttes har begrenset holdbarhet, og må derfor
settes ganske umiddelbart etter at den er mottatt.
«Vi har ønske om å kunne tildele vaksiner effektivt til alle etter gjeldende
prioriteringsliste, og håper derfor at de som har meldt seg på til vaksinering eller venter
på vaksine på grunn av at de er i en høyrisikogruppe, hele tiden har telefonen påslått og
er tilgjengelig slik at vi raskest mulig kan komme i kontakt med dem», sier Bjørnevåg.
•
•
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Nummeret de ringer fra er korona-telefonen: 979 99 600.
Vaksineteamet kaller ikke inn til vaksinering via SMS.
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Inneværende uke (16) settes det som planlagt 264 doser. Den ordinære vaksineringen
foregår på Lyngdal helsehus. I Lyngdal nord på Byremo læringssenter.
Den gruppen som per nå får vaksine er innbyggere i høyrisiko 18-64 år, sammen med
høyrisiko 65-74 år, og andre i gruppen 65-74 år.
Når det gjelder vaksinering av personer i lavrisikogrupper, og når disse eventuelt kan
melde seg på til vaksinering, avventer kommunen informasjon om dette fra sentrale
myndigheter.
Bildet kan fort endre seg
Smittesituasjonen i Lyngdal er uendret. Det er ikke registrert noen positive prøver i
Lyngdal siden 25. mars. Men dette bildet kan fort endre seg.
Da kriseledelsen var samlet til møte tirsdag 20. april, ble det uttrykt en viss uro over
smittesituasjonen i nabokommunen Lindesnes, hvor et nytt utbrudd er på gang og
smittekildene er usikre.
På den bakgrunn anmoder kriseledelsen fortsatt innbyggerne i Lyngdal om å være
aktsomme, og strengt følge gjeldende regler og anmodninger om smittevern. Selv om
Lyngdal kommune i øyeblikket har null personer med aktiv smitte, er det ingen grunn
for å senke skuldrene.
At 11 personer i Lyngdal i skrivende stund er satt i karantene som nærkontakter til
smittede i andre kommuner, er en klar indikasjon på situasjonsbildet fort kan endre seg.
•
•

Kriseledelsen besluttet også på den bakgrunn å kjøre alle de politiske møtene
kommende uke på Teams framfor å møtes fysisk.
Når det gjelder innbyggertorgene i Lyngdal og på Konsmo, ble de gjenåpnet
denne uken. Men det er fortsatt slik at møter med saksbehandlere må avtales på
forhånd.

Såfremt situasjonen ikke skulle tilsi noe annet, blir neste møte i kriseledelsen tirsdag 4. mai.

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
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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 20. april 2021

Vedlagte bilder:

Bilde 2020 10 22 massevaksinering 3.jpg
Bildet er fra øvelse på gruppevaksinering i Lyngdalshallen. I uke 17 blir dette en realitet,
men da i Fibohallen. I midten ses koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune,
Ronny Bjørnevåg.

Bilde 2020 10 22 organisering av massevaskinering.jpg
Slik er gruppevaksineringen tenkt organisert.
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