Smitteverntiltak i Lindesnes kommune fra 4. januar
Her er en oversikt over hvordan de nasjonale smitteverntiltakene som gjelder frem til 18. januar
påvirker lokale tilbud og aktiviteter i Lindesnes kommune.
Mandag 4. januar har kriseledelsen i Lindesnes kommune hatt møte og diskutert hvordan de
nasjonale smitteverntiltakene påvirker lokale tilbud og aktiviteter i kommunen.
Kommunen oppfordrer alle innbyggere til å følge retningslinjene som gis fra nasjonale myndigheter.
Smittesituasjonen lokalt og nasjonalt
Det er ingen med folkeregistrert adresse i Lindesnes kommune som har testet positivt på
koronaviruset mellom jul og nyttår. Siste påviste smittetilfelle i Lindesnes kommune var 17.
desember 2020. På landsbasis derimot, har smitten økt betydelig og er nå på et høyt og
bekymringsverdig nivå.
Hvorfor gjøres det innstramminger?
De nasjonale smitteverntiltakene er innført for å holde kontroll på smittespredningen og begrense
smitte som har oppstått i forbindelse med jul- og nyttårsfeiring.
Selv om vi har vært heldige med lite påvist smitte lokalt den siste tiden, kan situasjonen raskt endre
seg.
Vi vet at mange av våre innbyggere har vært på julebesøk rundt om i landet. Det er nå at de som
eventuelt har blitt smittet blir syke, og kan spre smitte videre, kanskje uten selv å merke at de er
smittet. Derfor er det viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene og reglene som gjelder.
Anbefalinger og regler
De nye smitteverntiltakene er todelte
-

Anbefalinger
Regler man kan bli bøtelagt for å bryte

Gjennomføring av anbefalinger og regler i Lindesnes kommune
Sosial kontakt





Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk.
Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast
husstand.
Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Besøk i sykehjem og omsorgsinsitusjoner
Det er mulig med besøk i kommunens sykehjem og omsorgsinstitusjoner, men Lindesnes kommune
anbefaler at besøk unngås eller utsettes i 14 dager, med unntak av besøk til personer som er i livets
siste fase. De som likevel skal på besøk må forholde seg til retningslinjene som gjelder.
Reiser



Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.
Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke.

Kultur, idrett, fritid og arrangementer
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger
innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som
samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.






Individuelle aktiviteter i kulturskolen, som en til en undervisning, kan gjennomføres, men
ikke gruppetimer/aktiviteter/treninger.
Aktiviteter eller treninger utendørs kan gjennomføres hvis det er mulig å holde god avstand.
Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes
ikke.
Alle kommunens idrettshaller er stengt for trening, men har åpent for bruk i skolen.
Svømmehallene har åpent, men svømmekurs/svømmetreninger gjennomføres ikke.
Svømmeundervisning i skolen gjennomføres.

Treningssentre
Treningssentre kan være åpne, men gruppetimer på treningssentre anbefales ikke.
Kino, innbyggertorv og bibliotek
Kino, innbyggertorv og bibliotek holder åpent som vanlig.
Skoler og utdanning
Kommunens barnehager og barneskoler fortsetter som før.
Alle kommunens ungdomsskoler, videregående skole og Lindesnes Læringssenter går over til rødt
nivå. For ungdomsskolenes del innebærer det at elevene skal møte fysisk på skolen, men at
smitteverntiltakene blir skjerpet.
Rødt nivå på ungdomsskolen innebærer:











Ingen syke skal møte på skolen
God hygiene
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
Dele elever inn i mindre kohorter
Kohortene bør ha faste klasserom
Ansatte bør komme til klasserommet
Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
Unngå trengsel og store samlinger
Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Se Mandal videregående skoles hjemmesider for mer informasjon om videregående skole.
Arbeidsplasser i kommunen
Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet.
For ansatte i Lindesnes kommune er det nå slik at de som kan, har hjemmekontor de to første ukene
i januar. Hovedregelen er at møter gjennomføres digitalt.

Butikker
Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand og
ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal
forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.
Kommunen har dialog med kjøpesenter og butikker om hvordan de praktisk kan tilrettelegge for
antallsbegrensning og adgangskontroll.
Regler
Regjeringen har innført en rekke nasjonale regler som gjelder til 18. januar. Oversikt under.
Brudd på regelverket kan medføre bøter.
Private sammenkomster og arrangementer






Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en
bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i
husstanden møtes.
Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer,
livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i
fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er
fastmontert.
De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og
bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder
Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
Kirkevandring
De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks.

