
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Smitten framstår som isolert 
 

Så langt er det lite som taler for at det er villsmitte i Lyngdal, men at 

smitten synes være isolert til de tre utbruddene som nå er påvist. Men 

situasjonsbildet kan raskt endre seg. 

Den siste utviklingen er at 4. trinn (i alt 28 elever) og fire ansatte ved Å barneskole er 

satt i karantene etter at en lærer ved skolen onsdag testet positivt. Også 

husstandsmedlemmer til ansatte og elever er i ventekarantene inntil svar på test foreligger. Også 

dette smittetilfellet har forgreining til smitten som først ble påvist hos en elev ved Eilert Sundt 

videregående skoles avdeling i Lyngdal, og hvor nå til sammen 6 personer i Lyngdal med 

relasjoner til dette miljøet har testet positivt og sitter i isolasjon. 

Når det gjelder utbruddet tilknyttet Konsmo skole er det per torsdag morgen registrert 

åtte smittede personer.  

Utbruddet knyttet til Lyngdal kommunes virksomhet for habilitering på Bergsaker 

omfatter nå 7 smittede personer i Lyngdal. Kriseledelsen ble torsdag morgen orientert 

om at dette utbruddet medfører et stort press på bemanningen, og at det er en viss 

bekymring knyttet til dette. 

Det positive i situasjonsbildet er at smitten så langt synes være isolert til de tre nevnte 

utbruddene, og at risikoen for villsmitte i Lyngdal per nå ikke anses å være 

overhengende. 

• Per torsdag 3. juni er det totalt 21 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal. 

• Antall personer i smittekarantene er i bevegelse, men er nå anslagsvis nærmere 

300. 

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 torsdag 3. juni 2021 
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