
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter  

med kommuneoverlege og virksomheter.  

Situasjonsbildet per mandag 16. mars 2020 

 

Kommuneoverlegen: 

 Det ble søndag 15. mars opplyst om at det nå er bekreftet to smittetilfeller av 

korona i Lyngdal kommune. Ingen endring i situasjonsbildet mandag 16. mars. 

 

Status for Lyngdal helsehus: 

 Prosjektleder og brukerkoordinator for Lyngdal helsehus, Ingunn Skretting, 

informerer om det nå jobbes intensivt med å ferdigstille helsehuset slik at det 

raskest mulig kan bli operativt for kommunen. Dette dersom det må tas i bruk til 

alternative plasser. Men også byggeplassen har ansatte i karantene og merker 

utfordringene godt. 

 Dette innebærer også at flyttingen av beboere til helsehuset er utsatt på ubestemt 

tid. Dette var opprinnelig planlagt å skulle skje i uke 17. Det vil fortløpende bli 

vurdert når flyttingen kan gjennomføres. Estimater anslår at bølgetoppen for 

koronasmitten kan komme i mai/juni. Dersom det slår til kan det bli høsten før 

flyttingen til helsehuset kan gjennomføres. 

 Befaring for pårørende og brukere som skulle holdes mandag 30 og tirsdag 31 

april er avlyst. 

 Åpen dag 2. april er avlyst. 

 Det meste av personellopplæring er også utsatt. Kun noen nøkkelpersoner vil bli 

gitt enkel opplæring. 

 

Røde Kors-ressurser: 

Kriseledelsen ble søndag 15. mars orientert om at Lyngdal Røde Kors kan stille 14 

personer til disposisjon for kommunen. 

 

Betaling for SFO, barnehage og kulturskole: 

Lyngdal kommune mottar nå mange henvendelser om foreldrebetaling til SFO og 

barnehage etter at regjeringen påla kommunene å stenge ned det meste av 

virksomheten. 
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Det orienteres om at foreldrebetaling for SFO, barnehage og kulturskole fortsetter som 

normalt inntil en avklaring foreligger fra sentrale myndigheter. 

Mer info på kommunens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/avventer-avklaring-om-

foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo/ 

 

Lufteveis-legevakt i Farsund: 

 

Alcoa-hallen i Farsund skal nå gjøre tjeneste som legevakt for personer med 

luftveissymptomer.  

Hallen i Farsund tas i bruk for å avlaste den interkommunale legevakttjenesten ved 

Flekkefjord sykehus. Personer fra tidligere Audnedal kommune, som i dag benytter seg 

av legevakten i Kristiansand, skal også henvises til Alcoa-hallen dersom de har 

luftveissymptomer. 

Mer info på kommunens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/testsenter-i-alcoa-hallen/ 

 

Rådhus og helsestasjoner stenger: 

 

Korona-pandemien gjør det nødvendig å innskrenke publikums tilgjengelighet til 

kommunale bygg. Lyngdal kommune har derfor besluttet å stenge Lyngdal rådhus og 

kommunehuset på Konsmo for besøkende uten forhåndsavtaler. 

Også helsestasjonen i Lyngdal og på Konsmo stenges. Dette for å beskytte både brukere 

av helsestasjonen og ansatte mot smitte. 

Mer info på kommunens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/lyngdal-radhus-stenges-for-besok/ 

 

Mediekontakt 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  

Henvendelser fra media om ting som ikke besvares her går til ordfører Jan Kristensen. 

Dette for å lette presset på kommunelege og virksomhetsledere. Disse kommer uansett 

ikke lenger til å besvare henvendelser fra media, men henvise til ordfører eller digitale 

informasjonskanaler. 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsansvarlig 
Mobil: +47 901 31 726 
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