
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Må ta høyde for delta-viruset 
 

Selv om den mer aggressive delta-varianten av korona-viruset så langt 

ikke er påvist i Lyngdal, må det tas høyde for at det nå er denne 

varianten som sprer seg. 

Begrensninger knyttet til kapasiteten ved laboratoriet i Kristiansand gjør at det ikke kan 

gjennomføres noe utstrakt analysearbeid av hva slags virusvariant som nå sprer seg i 

landsdelen. Men på bakgrunn av smittebildet, det at viruset smitter lett og at også flere 

vaksinerte personer utvikler symptomer, er det rimelig å anta at de fleste nå smittes av 

delta-varianten. Det som tidligere ble omtalt som den indiske varianten. 

Kriseledelsen i Lyngdal anmoder derfor innbyggere og besøkende til kommunen 
om å ta særlig høyde for dette, og ikke slakke av på smittevern- og avstandsregler. 

De nyeste smittetilfellene i Lyngdal ble bekreftet mandag 28. juni. Da testet i alt fire nye 
personer positivt. Alle nærkontakter som allerede befant seg i karantene. 

• Per tirsdag 29. juni er antall smittede og isolerte personer i Lyngdal 20. 

• Antall nærkontakter i karantene er ca. 70. 

Det er for tiden tre grupperinger av smitte i Lyngdal, og det synes i tillegg å være en 

forbindelse mellom to av disse. Det at smitten tilsynelatende begrenser seg til kjente 
smitteklynger gjør situasjonen mer oversiktlig, og reduserer faren for villsmitte. 

Vaksinestatus 

Per 29. juni har ca. 4100 innbyggere i Lyngdal fått minimum én dose med covid19-

vaksine. 

• Inneværende uke (uke 26) settes det i Lyngdal kommune 480 doser. 

• Uke 27 er det varslet at kommunen vil motta 276 doser. 

De som nå kalles inn til vaksinering er aldersgruppe 45 til 54 år (gruppe 9) 

 

Med mindre situasjonsbildet skulle tilsi noe annet, blir neste ordinære møte i den 

utvidede kriseledelsen over ferien, tirsdag 17. august. Men gjennom hele sommeren blir 
det ukentlige statusmøter om smittebildet på kommunedirektør- og kommunalsjefnivå. 

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 
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For spørsmål eller avklaringer rundt gjennomføring av private eller offentlige 

arrangementer kontaktes avdelingsleder for kultur og fritid, Rune Hauan, på telefon 404 

14 600, eller epost rune.hauan@lyngdal.kommune.no 

Alternativt virksomhetsleder for kultur, Jan Seland. Telefon 404 14 610, eller epost 
Jan.Seland@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser rettes til varaordfører Jon-Are Åmland, på telefon 473 95 348, eller 
epost jonare70@gmail.com 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal tirsdag 29. juni 2021 
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