
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per tirsdag 26. mai 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per tirsdag 26. mai ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune. 

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

 

Testsenter og luftveislegevakt på LBS: 

Ved tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) er det under etablering tilbud om 

luftveislegevakt og lavterskel-testing for covid-19. Teststasjonen vil være delvis operativ 

fra og med i dag, tirsdag 26. mai. Luftveisklinikken åpner etter planen 1. juni. 

 Luftveisklinikken på LBS er for innbyggere i gamle Lyngdal kommune. 

 Innbyggere i tidligere Audnedal kommune benytter fortsatt den interkommunale 

luftveislegevakten i Søgne. 

Det er opprettet en egen «test-telefon» for timebestilling. Telefonen besvares mellom kl. 

9 og 15, mandag til fredag, og har nummer 979 99 600. 

Pasienter med luftveissymptomer anmodes imidlertid om først å kontakte sin fastlege, 

som gjør medisinske vurderinger og eventuelt på vegne av sin pasient kontakter 

luftveislegevakten. 

 

Mer informasjon er publisert på Lyngdal kommunes hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/testsenter-og-luftveislegevakt-pa-lbs/ 

 

Kommunestyret møtes igjen fysisk: 

Torsdag 4. juni møtes Lyngdal kommunestyre igjen fysisk, etter at de to siste møtene på 

grunn av smittevern er blitt gjennomført via nettløsningen Teams.  

Møtet 4. juni er et ekstraordinært møte for blant annet å behandle budsjettsaken som 

ble utsatt i det ordinære møtet 14. mai.  

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/testsenter-og-luftveislegevakt-pa-lbs/
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For å sikre at de tilstedeværende holder nødvendig avstand til hverandre, er 

kommunestyremøtet 4. juni lagt til kinosalen i Lyngdal kulturhus. Møtet er ikke åpent 

for publikum eller presse, men strømmes via Kommune-TV. 

Møtet og sendingen starter kl. 17. 

 

Kriseledelsen endrer møtedag og informasjonspraksis: 

Kriseledelsen legger i tiden framover opp til å ha sine ukentlige møter med 

kommuneoverlege og virksomheter hver onsdag. Det er for tiden et tilnærmet normalt 

situasjonsbilde i Lyngdal kommune. Det vil derfor kun bli sendt ut medie- og 

innbyggermeldinger fra møtene i kriseledelsen dersom det framkommer informasjon 

som vurderes som kritisk å formidle ut. 

 

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 


