
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter med kommuneoverlege og 

virksomheter.  

Situasjonsbildet per tirsdag 7. april 2020 

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per tirsdag 7. april ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i Lyngdal 

kommune. Antall personer i Lyngdal med påvist smitte er fortsatt 0. 

 Til nå er rundt 130 personer blitt testet. I tråd med kriteriene for testing er 

brorparten av disse helsepersonell. En ny person ble testet mandag, og per 7. 

april venter kommunen svar på fire tester. Det går nå to-tre dager fra en person 

er testet til svar foreligger.  

Lyngdal kommune får en del henvendelser knyttet til smittetall som oppgis i VG. 

Kommuneoverlegen har også vært i kontakt med VG for å få dem til å korrigere tallene. 

Men også per tirsdag 7. april opplyser VG om at det i Lyngdal er registrert fire personer 

med Covid-19 (se skjermdump). 

Det korrekte er at Lyngdal så langt 

har hatt tre personer med påvist 

korona-smitte. Disse er testet på nytt, 

og som tidligere meddelt erklært 

smittefri. Per dags dato har Lyngdal 

kommune ingen innbyggere 

registrert med smitte.  

Prinsipielt kan det likevel ikke utelukkes at det kan ha blitt påvist smitte hos fire 

personer med registrert bostedsadresse Lyngdal. Det kan eksempelvis være en student 

som er testet et helt annet sted i landet, men med registrert bostedsadresse i Lyngdal. 

Når det tas prøver ved luftveislegevakter og på sykehus, kan det også forekomme 

feilregistreringer knyttet til bostedsadresse m.m. 

Registeret til kommuneoverlegen forteller, som allerede presisert, at det er blitt påvist 

smitte hos kun tre innbyggere i Lyngdal kommune. 

 

Skoler og barnehager: 

Når det gjelder spørsmålet om en eventuell gjenåpning av skoler og barnehager etter 

påske, avventer kriseledelsen i Lyngdal kommune informasjon fra sentrale myndigheter.  
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Som media vil være kjent med har regjeringen annonsert en pressekonferanse onsdag 8. 

april. Per nå er vi ikke kjent med tidspunktet for denne, men det blir møte i kriseledelsen 

umiddelbart etter denne pressekonferansen, med påfølgende informasjon til lokale 

media om eventuelle endringer i tiltaksbildet. Det knytter seg selvsagt stor spenning til 

hva regjeringen legger fram onsdag. 

 
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 

 


