
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per onsdag 3. juni 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter. Dette var siste faste møte i 

kriseledelsen. 

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per onsdag 3. juni ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune. 

Antall registrerte personer i kommunen med påvist koronasmitte er fortsatt 0. 

 Totalt er ca. 250 personer så langt testet for covid-19. 

 

Luftveisklinikken endrer rutinen: 

Pasienter med luftveissymptomer har fram til nå blitt anmodet om først å kontakte sin 

fastlege, som gjør medisinske vurderinger og eventuelt på vegne av sin pasient igjen 

kontakter luftveislegevakten på tidligere LBS for å avtale testing. 

Praksisen er nå endret, slik at personer med luftveissymptomer kan ringe 

luftveislegevakten direkte. 

Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag, og har nummer 979 99 600. 

Luftveisklinikken ved tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) ble opprettet fordi 

den interkommunale luftveislegevakten i Alcoa-parken i Farsund ble avviklet fra 1. juni. 

 Luftveisklinikken på LBS er for innbyggere i gamle Lyngdal kommune. 

 Innbyggere i tidligere Audnedal kommune benytter fortsatt den interkommunale 

luftveislegevakten i Søgne. 

Mer informasjon er publisert på Lyngdal kommunes hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/testsenter-og-luftveislegevakt-pa-lbs/ 

 

Barnehagene tilbake til normalen: 

Fra mandag 8. juni gjenopptar de kommunale barnehagene i Lyngdal normal drift. 

Barnehagene vil da ha ordinær åpningstid, fra kl. 06.45 til 16.30. 

Barnehager har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. De er dessuten 

vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. 

Barnehageansatte har derfor en sentral rolle for å ivareta barna også i en 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/testsenter-og-luftveislegevakt-pa-lbs/
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pandemisituasjon. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke 

smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har derfor stor betydning 

at barna kan gå i barnehagen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, 

både for barna og de ansatte. 

På den bakgrunn gjenopptar de kommunale barnehagene i Lyngdal normal drift fra og 

med mandag 8. juni. 

Gjenåpningen er i tråd med siste reviderte smittevernveileder fra 

Utdanningsdirektoratet. 

Mer informasjon er publisert på Lyngdal kommunes hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/barnehagene-apner/ 

 

Gjenåpner dagsenter for eldre: 

Dagsenter for eldre i Lyngdal kommune har på grunn av korona-pandemien hatt stengt 

eller redusert drift. Men nå skal brukere av dagaktivitetstilbudene igjen få muligheten til 

å ivareta sine behov for sosial kontakt og aktivitet. 

I tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet tilrettelegges det nå for å gjenåpne 

dagaktivitetstilbudene. 

 Dagsenter for eldre på Lyngdal helsehus gjenåpner fra torsdag 4. juni 

 Dagsenter Konsmo / Byremo gjenåpner mandag 15. juni 

Men det er en forutsetning for å kunne gjenåpne tilbudene at sentrale anbefalinger om 

smittevern følges. Dette innebærer blant annet at det ved dagsenteret vil bli ført logg 

over tidspunkt og navn på tilstedeværende. Dette med tanke på sporing dersom det 

skulle bli påvist smitte. 

Mer informasjon er publisert på Lyngdal kommunes hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/gjenapner-dagsenter-for-eldre/ 

 

Presiserer rutinene for besøk på institusjoner: 

Pårørende til pasienter på Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter har fått utvidet 

mulighet til å besøke sine nære. Forutsatt at alle påkrevde rutiner følges. Både besøk på 

institusjonene og turbesøk må avtales på forhånd. Besøkende må i tillegg signere en 

avtale der de forplikter seg til å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern. 

Besøkende må også registrere seg med tidspunkt for besøk, navn og telefonnummer. 

- Folkehelseinstituttet har fortsatt retningslinjer for besøk som skal ivaretas. Vi setter 

pris på den hjelpen besøkende gir oss med å følge disse retningslinjene, for å ivareta sine 

nærmeste. Vi er også pålagt å føre registrering på hvem som er på besøk, for eventuelt 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/barnehagene-apner/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/gjenapner-dagsenter-for-eldre/
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senere smittesporing. Dette er det viktig at alle besøkende hjelper oss med, slik at om 

det skulle komme smitte, er vi raske med å få stoppet videre spredning, sier 

virksomhetsleder for institusjonstjenester i Lyngdal kommune, Hildegunn Vik Risnes. 

At det nå er åpnet for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonene er blant annet på 

bakgrunn av situasjonsbildet med 0 registrert korona-smittede i Lyngdal kommune. Per 

dags dato er også institusjonene i tilnærmet normal drift. 

Å legge til rette for besøk på institusjon med de smitteverntiltakene som for tiden 

gjelder, krever uansett noe ekstra personalressurser. Derfor åpnes det for besøk kun 

innenfor bestemte tidsrom: 

 Hverdager: Kl. 10-12 og kl. 16-18 

 Helg- og helligdager: Kl. 14-18 

Dette gjelder imidlertid ikke for besøk til beboere i omsorgsboliger på Lyngdal helsehus. 

Men også besøkende til omsorgsboliger må fylle ut eget skjema. 

Dersom situasjonsbildet endrer seg i negativ retning, kan det på nytt bli innført 

besøksforbud. Avhengig av hvilke retningslinjer sentrale myndigheter legger til grunn. 

Mer informasjon er publisert på Lyngdal kommunes hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/utvider-besoksordningen/ 

 

Kriseledelsen innstiller sin faste møtevirksomhet: 

På bakgrunn av dagens situasjonsbilde i Lyngdal kommune, og landet for øvrig, ser ikke 

lenger kommunens kriseledelse behovet for faste ukentlige møter. Heretter vil 

kriseledelsen kun samles ved behov. 

 

Mediekontakt: 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  

Dersom ikke annet er nevnt går alle henvendelser fra media om ting som ikke besvares 

på våre digitale flater til ordfører Jan Kristensen. Dette for å lette presset på 

kommuneoverlege og virksomhetsledere.  

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsansvarlig 

Mobil: +47 901 31 726 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/utvider-besoksordningen/

