
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per tirsdag 14. april 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per tirsdag 14. april ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i Lyngdal 

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

 Ingen nye personer er blitt testet. Kriteriene for testing følger 

Folkehelseinstituttets gjeldende testkriterier for korona-virus, som primært 

handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på 

helsetjenesten. Det testes derfor kun på bakgrunn av symptomer, og helse- og 

omsorgsarbeidere prioriteres.  Personer uten symptomer på akutt 

luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet testes ikke. 

Folkehelseinstituttet har varslet en endring i testkriteriene, men den foreligger 

foreløpig ikke. 

 

Det generelle bildet: 

Situasjonen har vært rolig også gjennom hele påsken. Tilnærmet en normal-situasjon. 

Behovet for daglige møter i kriseledelsen er på denne bakgrunn ikke lenger til stede, og 

møtefrekvensen reduseres derfor noe. 

 I tiden framover møtes kriseledelsen tirsdager og fredager.  

Dersom situasjonen endrer seg i negativ retning, vil naturligvis også kriseledelsen igjen 

møtes hyppigere. 

Som tidligere nevnt planlegges nå oppstart av barnehager, SFO og barneskoler i Lyngdal 

kommune, i tråd med føringene gitt av regjeringen tirsdag 7. april. 

 Oppstart barnehager blir tirsdag 21. april 

 Oppstart SFO og skole 1. til 4. trinn blir mandag 27. april 

Alle kommunale bygg er fortsatt stengt for publikum. Det gjelder rådhuset, 

kommunehuset på Konsmo, kulturhuset, dagsenter, omsorgssenter, idrettshaller mv. 

Ansatte som har muligheten til det jobber via hjemmekontor. 

 

 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Lyngdal kommune opplever at innbyggerne i stor grad respekterer de 

smitteverntiltakene som er innført. Som å holde avstand til hverandre, og ikke være flere 

personer sammen enn maksimalt fem. 

Ordfører Jan Kristensen orienterte kriseledelsen tirsdag om at det er mottatt noen 

ganske få bekymringsmeldinger fra publikum om brudd eller mulige brudd på 

smittevernreglene. Disse henvendelsene er oversendt politiet for vurdering, og eventuell 

oppfølging. 
 

Omsorgssentrene tilbyr nettbesøk: 

Lyngdal kommune har som kjent stengt Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) og Byremo 

omsorgssenter for ikke absolutt nødvendige besøk fra pårørende. Men nå er det lagt til 

rette for digitale besøk for pårørende og brukere på langtidsavdelingene. «I disse 

isolasjonstider er dette en fin mulighet for å holde kontakten med sine», opplyser 

rådgiver Maureen Johnsen ved LBS. 

Pårørende som ønsker å gjennomføre digitale besøk ringer på forhånd og avtaler 

tidspunkt. LBS legger til rette for digitale besøk etter frokost, fra ca. kl. 10, eller etter 

middag, fra ca. kl. 16. 

Byremo omsorgssenter har ikke fastsatt noen bestemte tidspunkt, men legger til rette 

for digitale besøk etter nærmere avtale. På Byremo tilbys det også såkalte 

«verandabesøk». 

«Mange av beboerne her har veranda utenfor rommene sine. Da har vi sagt at pårørende 

kan komme på besøk på den enkeltes veranda med døren åpen inn til beboer. Pårørende 

må likevel sitte ute med minst to meters avstand inn til beboer», forteller Arnhild 

Hornung Urevatn ved Byremo omsorgssenter. 

De beboerne som ikke har egen veranda kan ha besøk på felles veranda. 

 

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 


