
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter  

med kommuneoverlege og virksomheter.  

Situasjonsbildet per fredag 20. mars 2020 

 

 

Kommuneoverlegen og smittevernlegen: 

 Det er per fredag 20. mars ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i Lyngdal 

kommune. Status er fortsatt tre positive. 

Kommuneoverlegen informerer videre om at ca. 75 personer nå er testet i Lyngdal. 

Mange av disse er helsepersonell. Situasjonsbildet er med andre ord positivt. 

Smittevernlegen poengterer viktigheten av at tiltakene som er iverksatt følges opp. 

Dette er et ukjent virus, og det knytter seg fortsatt uvisshet til om personer kan bli 

smittet flere ganger. 

Det meldes om stor pågang av henvendelser til legesenterets korona-telefon fra 

personer som ønsker å bli testet. Men som tidligere presisert testes det kun på bakgrunn 

av symptomer, og helse- og omsorgsarbeidere prioriteres. Kriteriene for testing følger 

Folkehelseinstituttets testkriterier for korona-virus, som primært handler om å beskytte 

risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. 

Personer uten symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller 

kortpustethet testes ikke. 

 

Renholdstjenesten: 

Det er utvidet renhold både på Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Byremo 

omsorgssenter og på Konsmo legesenter. I tillegg settes det inn store ressurser til 

klargjøring og drift av Lyngdal helsehus. 

Å styrke renholdet såpass kraftig på nevnte lokasjoner i helse og omsorg er blant annet 

mulig fordi en del skoler og barnehager nå er helt stengt. Dermed kan renholdere 

omdisponeres. Men intensiveringen av renholdet fordrer også en stor ekstra innsats av 

medarbeiderne i renholdstjenesten. Blant annet er renholdet på LBS utvidet fra 2,2 til 5 

timer sju dager i uken. Så renholderne i Lyngdal kommune gjør en heltemodig innsats, 

og fortjener stor honnør for dette. Håper også media ser muligheten for en positivt 

vinklet case her. 
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Det iverksettes også opplæring av andre ansatte slik at renholdstjenesten kan bli tilført 

mer ressurser. 

 

Smittevernkurs for ansatte: 

Så langt har hele 473 ansatte i Lyngdal kommune gjennomført e-læringskurs i basale 

smittevernrutiner for helsetjenesten. Det er nesten halvparten av de ansatte. Dette er en 

del av det omfattende arbeidet som gjøres i kommunen for å være i forkant dersom 

korona-situasjonen eskalerer ytterligere, og helse- og omsorgstjenestene trenger 

tilførsel av ressurser fra andre kommunale virksomheter. 

Basale rutiner skal beskytte både helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og 

mellom pasienter. Slike rutiner er utarbeidet for arbeid i helseinstitusjoner, men har 

også gyldighet i resten av helsetjenesten. 

 

Mediekontakt: 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  

Henvendelser fra media om ting som ikke besvares her går til ordfører Jan Kristensen. 

Dette for å lette presset på kommunelege og virksomhetsledere. Disse kommer uansett 

ikke til å besvare henvendelser fra media, men henvise til ordfører eller digitale 

informasjonskanaler. 

 

 

Med vennlig hilsen  
Ole Aa. Brattfjord, informasjonsansvarlig 

Mobil: +47 901 31 726 

 


