
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Det er ikke over ennå 
 

Det er viktigere enn noen gang nå at smittevernreglene overholdes. 

Budskapet fra kriseledelsen i Lyngdal til sine innbyggere er kort og 

godt «hold ut, og hold avstand». Det er ikke over ennå. 

Mange er slitne nå etter snart ett år med unntakstilstand, og har nok i tillegg fått litt 

falske forhåpninger etter at vaksinen kom. Men vaksinen er ikke slutten på pandemien. 

Vi må ennå lenge leve med smitteverntiltakene. Ikke minst viser spredningen på 

Østlandet av det nye muterte viruset at det nå er viktigere enn noen gang å etterleve 

smittevernreglene strengt. Dette er ikke tiden for å senke skuldrene. 

Kanskje begynnelsen til slutten? 

Da amerikanske og britiske tropper i 1942 hadde omringet Casablanca i Afrika, var det 

mange som trodde dette var det store vendepunktet for de allierte under 2. verdenskrig, 

og at krigen snart ville være over. Den legendariske britiske statsminister Winston 

Churchill uttalte da de like legendariske ordene: «Dette er ikke slutten. Det er ikke en 
gang begynnelsen på slutten. Men det er, muligens, slutten på begynnelsen». 

Det er i disse dager nærliggende å overføre dette til den nå pågående verdenskrigen mot 

covid19. For pandemien er ikke over fordi om vaksineringen nå er startet. Men la oss 

inderlig håpe det er begynnelsen på slutten. Men lenge ennå må vi leve som vi har gjort. 

Følge smitteverntiltakene og holde avstand. Og mest sannsynlig forberede oss på at også 

denne ferien blir norgesferie.  

Når full vaksineeffekt kommer er ennå vanskelig å si, men neppe før sommeren, det er 
de fleste eksperter enige om. 

Kriseledelsen i Lyngdal retter en stor og varm takk til alle for utholdenheten, og 

for at de tar ansvar for at lokalsamfunnet vårt skal være så trygt som mulig i en for 
alle svært krevende tid. 

 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Anbefaler appen «Smittestopp» 

Kriseledelsen i Lyngdal anmoder også befolkningen om å laste ned den nye og 

forbedrede utgaven av smittesporingsappen «Smittestopp». For også på den måten være 

aktivt med å bidra til å stoppe spredningen av korona-viruset. «Smittestopp» registrerer 
brukere av appen som du har vært i nærheten av. 

Gjennom appen får du beskjed dersom du har vært i 

nærheten av en person eller personer med covid19-
smitte. 

Du gir via appen også beskjed til andre brukere hvis 

du selv har fått covid19. 

På den måten bidrar appen til at vi tar enda bedre 

vare på hverandre. 

Den første utgaven av appen ble trukket tilbake 

grunnet betenkninger rundt personvernet, pluss at 

den også krevde mye strøm for å driftes. Nå er 
personvernhullene tettet og batteriproblemet løst. 

Appen passer på personopplysningene dine.  

• Du kan ikke se hvem eller hvor mange du har 

vært i nærheten av, og de kan ikke se deg. 

• Hvis du melder deg smittet, kan ikke andre se 

at det er du som gjør det. 

• Appen registrerer ikke data om hvor du er. 

Så anbefalingen fra kriseledelsen i Lyngdal er klar: Last ned «Smittestopp»-appen. Alle i 

kriseledelsen har gjort det. Gjør det du også! 

 

Ber privatpraktiserende helsepersonell melde seg 
 
Luftveisklinikken ønsker nå å komme i kontakt med privatpraktiserende helsepersonell 

som jobber innenfor kommunegrensen, og som ønsker å registrere seg for vaksinering. 

Det gjelder: 

• Tannleger 

• Tannpleiere 

• Tannlegeassistenter 

• Fysioterapeuter 

    Andre grupper helsepersonell som yter helsetjenester i Lyngdal. 

De bes ta kontakt på telefon 979 99 600. 



 
 
 
 
 

3  LYNGDAL KOMMUNE 

Vaksineplan fra uke 5 

• Institusjonsbeboere, dose 2 (21 personer) 

• Brukere av omsorgsboliger, dose 2 (12 personer) 

• Helsepersonell, dose 2 (2 personer) 

• Helsepersonell, dose 1 (20 personer) 

• Oppstart av vaksinering til innbyggere over 85 år. Antall påmeldte over 85 år: 

119 personer 

 

o Antall påmeldte over 75 år: 427 personer (per 26.01.21) 
o Antall påmeldte over 65 år: 646 personer (per 26.01.21) 

 

Smittestatus 

• Totalt i Lyngdal kommune er det per tirsdag 26. januar 8 aktivt smittede og isolerte 

personer. 20 personer er i karantene. 

 

  

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 mindre situasjonen skulle tilsi noe annet er neste møte i kriseledelsen tirsdag 9. feb. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal tirsdag 26. januar 2021 
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