
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Nye smittetilfeller i Lyngdal 
 

Kriseledelsen i Lyngdal ble tirsdag morgen orientert om tre nye 

smittetilfeller i kommunen. Det vil si at det nå er registrert fire aktivt 

smittede og isolerte personer i Lyngdal. 

Det var mandag kveld at kommuneoverlegen mottok melding om tre nye smittetilfeller. 

Alle tre knyttet til Lyngdal nord, og til samme familie. Fra før hadde to andre 

familiemedlemmer, den ene bosatt i nabokommunen Lindesnes og den andre i 

Kristiansand, testet positivt for covid19. På den bakgrunn ser kommuneoverlege 

Henriette Pettersen to mulige smittekilder. 

Den eldste av de nysmittede ble testet på bakgrunn av symptomer. Denne personen 

mottar hjemmesykepleie, og sykepleierne som har utført tjenester hos vedkommende 

spores og testes fortløpende. Det samme gjelder personer fra andre kommunale 
virksomheter som nylig har vært på tjenestebesøk hos den smittede. 

Per tirsdag morgen 23. februar er det i alt sporet ni nærkontakter til disse tre nye 

smittetilfellene. Tre av disse er tilknyttet hjemmetjenesten. Samtlige testes i løpet av 

tirsdagen. Det er sannsynlig at antall nærkontakter vil kunne øke. 

Det totale antall nærkontakter i karantene er for tiden 17. 

 

Vaksine-status 
Koordinator for vaksinearbeidet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, orienterte tirsdag 

kriseledelsen om at det for tiden ikke mottas tilstrekkelig med vaksinedoser til å kunne 

kalle inn nye grupper til vaksinering. Vaksinene som mottas går til dose to, og 

fullvaksinering. Samt til prioritert helsepersonell. 

– Vi er nå på aldersgruppe 79 år. Når det gjelder den videre framdriften beror det helt på 

vaksine-leveransene. Det er for tiden vanskelig å få informasjon om når vaksinene 
kommer og hvor mye vi får, sier Bjørnevåg. 

Slik prioriteres de ulike aldersgruppene: 

• Beboere i sykehjem (ferdig) 

• Alder 85 år og eldre (ferdig) 

• Alder 75 til 84 år (pågående) 

• Alder 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med 

sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen 

over risikogrupper under) 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

• Alder 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over 

risikogrupper under)   

• Alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander  

• Alder 18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander  

• Alder 55 til 64 år  

• Alder 45 til 54 år 

• Alder 18 til 44 år 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 

06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser kan rettes til ordfører Jan Kristensen 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 tirsdag 23. februar 2021 
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