
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per tirsdag 19. mai 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per tirsdag 19. mai ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune. 

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

 Totalt er 217 personer så langt testet for covid-19. 

 

Åpner for kontrollerte besøk på institusjoner: 

Det å ikke ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med 

hensyn til psykososial helse, og er også etisk problematisk. For å imøtekomme 

pårørendes ønske om igjen å få besøke sine nære på kommunens helse- og 

omsorgsinstitusjoner, åpnes det nå for kontrollerte besøk på Byremo omsorgssenter og 

Lyngdal helsehus. På følgende vilkår: 

 Besøk må på forhånd avklares med institusjonen. Avdelingsleder er den som 

godkjenner besøk første gang og av nye besøkende. Fortrinnsvis nærmeste 

pårørende og en annen person. 

 Besøk bør ikke være for langvarige eller for hyppige. Ca. 30 minutter og én 

gang i uken for at flest mulig skal kunne ta imot besøk. 

 Sykehjemslege og evt. kommunelege kan rådføres ved behov. 

 Smitteråd må følges. 

 Det forutsettes god hoste- og håndhygiene. 

Hvem kan ikke komme på besøk? 

 Pårørende som er i nærkontakt med noen som mistenker eller har påvist 

covid-19. 

 Pårørende som har luftveissymptomer, mistenker eller har fått påvist covid-

19. 

At det nå åpnes for besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner er blant annet på bakgrunn 

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

er også institusjonene i normal drift. 

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

forutsettes, vil uansett kreve noe ekstra personalressurser. Derfor åpnes det for besøk 
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kun innenfor et begrenset tidsrom på dagen. Tidspunkt for besøk avtales i hvert enkelt 

tilfelle. 

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/apner-for-kontrollerte-besok-pa-helse--

og-omsorgsinstitusjonene/ 

 

Suksess med digital 17. mai: 

I Lyngdal som ellers i landet ble det en annerledes markering av grunnlovsdagen. Live-

sendingene fra 17. mai-feiringen i Lyngdal bandt kommunen sammen på en ny måte, og 

bygde fellesskapsfølelse i en krisetid. Samarbeidet mellom kultur-virksomheten i 

Lyngdal kommune og Media Sør ble en ubetinget suksess, med over 5000 avspillinger på 

direktesendingene. 

Nå ligger høydepunktene fra dagen tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og på 

Facebook. Her er alle programpostene du kanskje har lyst til å se igjen, fra salutt til 

studio, fra Korshamn til Sveindal, fra TV-kokk og til gjester fra hele kommunen.  

Vel bekomme! 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/17.mai-tv/ 

 

 

Mediekontakt: 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/apner-for-kontrollerte-besok-pa-helse--og-omsorgsinstitusjonene/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/apner-for-kontrollerte-besok-pa-helse--og-omsorgsinstitusjonene/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/17.mai-tv/
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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 


