
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Åpner for munnbind  
i skoler og barnehage 
 

Kriseledelsen i Lyngdal gir ansatte i skole og barnehage som ønsker 

det mulighet til å bruke munnbind på jobb. Dette som et ekstra tiltak 

for å trygge ansattes arbeidshverdag. 

Skolene i Lyngdal starter opp tirsdag 4. januar som planlagt etter juleferien. Da på gult 

nivå. Også barnehagene åpner igjen tirsdag, mens SFO hadde sin oppstart mandag 3. 

januar. 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune var samlet til orienteringsmøte mandag ettermiddag, 

og besluttet da å gi alle ansatte i skoler og barnehager muligheten til å benytte 

munnbind på jobb. Dersom de selv ønsker det. At det i samfunnet nå i gitte 

sammenhenger både gjelder anmodninger og påbud om å benytte munnbind dersom 

minsteavstand på én meter ikke kan holdes, samt at skolene er på gult nivå, åpner for 

denne muligheten. Kriseledelsen presiserer at dette handler om å legge til rette for at 
ansatte skal føle seg tryggere på jobb i en for tiden uoversiktlig smittesituasjon. 

• Alle ansatte i skole og barnehage som har tatt 3. vaksinedose anmodes om å gi sin 

nærmeste leder beskjed om dette, for på den måten å få en rask oversikt og 

lettere kunne konkludere ved framtidige nødvendige restriksjoner. 

 

Smittebildet 

• Per mandag 3. januar er det i Lyngdal 60 aktivt smittede og isolerte personer. Ti 

av disse personene testet positivt på hurtigtest mandag. 

• Ca. 130 personer er i smittekarantene. 

Totalt ble det påvist smitte hos i alt 28 personer tilknyttet den mye omtalte 

romjulsfesten i Lyngdal. 20 av disse deltok på selve festen. Her var det omikron-
varianten som spredte seg blant festdeltagerne og nærkontakter. 

Som et lyspunkt kan nevnes at observasjoner over tid tyder på at unge mennesker 

utvikler lite symptomer. Det gjelder både for delta- og omikronvarianten. 
 

God framdrift på vaksineringen 

Vaksinekoordinator Åshild Gysland kunne på mandagens møte informere om at totalt 
3200 personer i Lyngdal nå har fått en tredje dose. 
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I løpet av inneværende og neste uke har ytterligere 800 personer takket ja til 

vaksinering. 

Når også disse dosene er satt vil så godt som alle innbyggere i aldersgruppen 45+ ha fått 

vaksine. Det gjelder alle som har passert tidsvinduet på 4,5 måneder etter første eller 
andre dose. 

• Neste dato for massevaksinering i Lyngdal er torsdag 6. januar, i Lyngdalshallen. 

Deretter blir det vaksinering 12., 13. og 14. januar. På Byremo tilbys det timebestilt 

vaksinering én gang i måneden. Første vaksinedag der over nyttår er onsdag 12. januar. 

Vaksineringen på Byremo er lagt til voksenopplæringen. 

Alle disse datoene er det åpent for drop in-vaksinering. 

 

Møte om lokal forskrift 

Neste møte i kriseledelsen blir onsdag 5. januar.  

Torsdag 6. januar blir det møte mellom kommuneledelsen og kommuneoverlegene i 

Lyngdal og Farsund for å ta stilling til om den lokale forskriften om smittekarantene for 

barn under 18 år skal forlenges ut over 9. januar. I så fall må dette bestemmes av de 
respektive formannskapene. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, kontaktes Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost 

Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost 

Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal mandag 3. januar 2022 
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