
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Ingen ny massetesting 
 
Det blir ingen ny massetesting av skolelever og barnehagebarn i 
Lyngdal. Det avgjorde kriseledelsen på et møte torsdag ettermiddag. 
 
Som kjent ble det ved luftveisklinikken i Lyngdal søndag 15. november testet hele 680 

personer. I all hovedsak skoleelever og barnehagebarn. På grunn av inkubasjonstiden, 

altså tiden fra smitteøyeblikket til sykdomsutbrudd eller virus kan påvises, er 

sannsynligheten for treffsikre prøver høyest mot slutten av karanteneperioden. Derfor 

ble det planlagt for en runde to med massiv testing av skoleelever og barnehagebarn. 

Men i møtet torsdag ettermiddag gikk kriseledelsen bort fra dette. Etter faglig råd fra 

smittevernlege i Lyngdal kommune, Ehsan Rajabian. 

Ifølge Rajabian vil personer som har fullført karantene eller isolasjon, ikke lenger være 

smittsomme. En test kan likevel slå ut positivt ettersom det fortsatt kan være rester av 

døde virus i kroppen. Men dette vil være en falsk positiv prøve. Så personer som har 

testet positivt, og vært i isolasjon, eller nærkontakter som har fullført sin karantene, 

trenger ikke testes på nytt. Det vil si i tilknytning til dette spesifikke smitteutbruddet. 

Symptom-testing 

Det skal likevel testes barn og skoleelever. Men da på bakgrunn av symptomer. Eller om 

foresatte ønsker testing. Det kan være på grunn av mistanker om nærkontakt med aktivt 

smittet person, eller av generelle trygghetsgrunner. Tilbud om testing gjelder ikke for de 
som allerede har fått påvist smitte og sitter i isolasjon. 

Imidlertid gjøres det et unntak for Kvås skole, hvor det så langt er påvist smitte hos flere 

elever og en voksen ansatt. Dette er en liten skole med kun 41 elever, og der både elever 

og ansatte beveger seg mye på tvers av trinn. Hele skolen betraktes derfor som én 

kohort, og der vil alle bli testet. Unntatt de som allerede har fått påvist smitte og sitter i 

isolasjon. 

 

• Det presiseres at ingen foresatte trenger å kontakte luftveisklinikken for å 

høre når de eventuelt skal testes. Alle berørte blir kontaktet for 

informasjon og eventuell avtale. 

 

Tester nærkontakter 

Ennå er ikke alle i det fremmedspråklige miljøet og menigheten som er episenteret for 

smitteutbruddet i Lyngdal blitt testet. Men som tidligere meddelt betraktes alle som 

smittet, og sitter i isolasjon. Det legges opp til samme strategi her, og det vil derfor ikke 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

bli gjennomført testing av de resterende fra denne etniske gruppen, utover 

nærkontaktene til de som er smittet. 

Appell til arbeidsgivere 

Den etniske gruppen som ble rammet av dette smitteutbruddet er en gruppe 

arbeidsinnvandrere, som kjenner på store forpliktelser overfor sine arbeidsgivere lokalt. 

Kriseledelsen har dessverre fått inn bekymringsmeldinger om at personer som er satt i 
isolasjon er blitt observert i arbeidsrelatert aktivitet.  

Kriseledelsen håper i det lengste dette er feilobservasjoner. Men vil på det sterkeste 

anmode alle som her har et arbeidsgiveransvar om strengt å avvise personer som sitter i 

isolasjon og som forsøker å gjenoppta arbeidet. Ingen av disse arbeidsinnvandrerne er 

foreløpig ute av pålagt isolasjon. 
 

Smittestatus 

Torsdag ettermiddag kom det melding om to nye positive prøver i Lyngdal. Den ene er 

nok et barn i Kvås som har testet positivt. Det er foreløpig ikke avklart om dette er 
skoleelev eller barnehage-barn. 

Det totale antall isolerte personer i Lyngdal med såkalt aktiv smitte er nå 59.  

Tallet var i går oppgitt å være 56, men ble tidlig torsdag korrigert til 57. Med de to nye 

smittede er det altså 59 personer med påvist covid19-smitte. 

• Det er så langt torsdag ikke meldt om nye positive prøver. 

• Ifølge leder av smittesporingsteamet, Ronny Bjørnevåg, er det denne uken 

gjennomført over tusen tester. 

• Totalt antall testede på luftveisklinikken (siden mai) er 5299. 

• På korona-telefonen har det så langt denne uken vært 2886 henvendelser på 

korona-telefonen. Det er i snitt 722 henvendelser til dagen, og 120 i timen. 

 

Møte i kriseledelsen 

Neste møte i kriseledelsen blir fredag 20. november kl. 11.30. Med mindre 

situasjonsbildet skulle endre seg vesentlig blir det altså ingen flere møter i kriseledelsen 
torsdag. 

Kontaktperson 
For ytterligere spørsmål kan ordfører Jan Kristensen kontaktes på telefon 955 59 950, 

eller epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal torsdag 19. november 2020 
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