
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per fredag 24. april 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per fredag 24. april ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune. 

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

 Rundt 150 personer er så langt testet. 

 

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for innsamling og behandling av 

helseopplysninger i MSIS (meldingssystemet for smittsomme sykdommer). 

 

Lenke til info om MSIS: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-

registre/msis/meldesystemet-for-smittsomme-sykdommer/ 

 

Lenke til Folkehelseinstituttets side med dag- og ukerapporter om korona: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags-

-og-ukerapporter-om-koronavirus/ 

 

Viktig info om oppstart for SFO og deler av barnetrinnet: 

Som tidligere meddelt blir det mandag 27. april oppstart av SFO og for deler av 

barnetrinnet. Gjenåpningen skjer i tråd med den nasjonale veilederen for smittevern for 

1. til 7. trinn, som ble offentliggjort mandag 20. april.  

Det har gjennom hele uken blitt jobbet intenst i den enkelte skole for å få alt klart til 

oppstart, der hovedfokus er å få på plass gode og funksjonelle tiltak for smittevern. 

Herunder renholdsplaner. Alle skoleansatte er pålagt å lese den nasjonale veilederen. 

Men skoleledelsen anmoder også foreldre og foresatte om å gjøre seg kjent med 

innholdet i denne. 

Dette skjer fra og med mandag 27. april: 

 Skolene fra 1.-.4. trinn gjenåpnes med vanlige åpningstider. 

 Skolen åpnes også for elever på 5.-7. trinn med særlige behov, og for elever i 5.-6. 

trinn (barn under 12 år) som har foresatte hvor begge har kritiske 

samfunnsfunksjoner. 
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 Fra og med mandag 27. april vil SFO være stengt fra kl. 16.00 hver dag. Morgen-

SFO vil også være stengt. For foreldre der begge har samfunnskritiske yrker vil 

det være mulighet for morgen-SFO dersom barnepass ikke kan ordnes på annen 

måte. 

Mer info om oppstart av SFO og skole er publisert på kommunens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/na-starter-sfo-og-1.-til-4.-trinn/ 

 

Via lenken under kan veilederen om smittevern for 1. til 7. trinn lastes ned. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-

om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

 

Om bibliotek og kino: 

Virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, orienterte fredag kriseledelsen om planene for 

en kontrollert og begrenset gjenåpning av bibliotektjenesten fra og med mandag 27. 

april. Fra og med fredag 24. april igangsettes også et tilbud om familiekino, som 

innebærer at det blir filmvisninger for én familie om gangen. 

Virksomhet for kultur sender ut egne presseskriv om dette i løpet av fredag 24. april. 

 

Nettundervisning for en-til-en-virksomheter: 

Mandag 20. april ble det i regi av kommuneoverlegen arrangert nettundervisning om 

smittevern for fysioterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med en-til-en 

pasientkontakt. Fredag 24. april gjennomføres et tilsvarende webinar for andre typer 

virksomheter med en-til-en kontakt. Denne gangen er målgruppen frisører og 

velværevirksomheter mv., som gjenåpner kommende uke. 

 

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 
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