Webbversion

Nyhetsbrev coronaviruset, nr 15

Nyhetsbrev, torsdag 14 januari, 2021.
Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronapandemin drabbar oss alla på olika sätt och
får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi
beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om
insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Vi lägger vikt vid transparent
rapportering runt förändringar i vår verksamhet.
I detta nummer kan du läsa om förlängt besöksförbud på äldreboenden, om vaccinering och om
bedragare som uttnyttjar osäkerheten i samhället i och med pandemin. Du kan även läsa om den
tillfälliga pandemilagen. I slutet hänvisar vi till viktig information via andra aktörer, som till exempel
1177 Vårdguiden.

Besöksförbud för äldreboenden

förlängs
Folkhälsomyndigheten har beslutat om förlängning för det tillfälliga besöksförbudet på vård- och
omsorgsboenden för äldre i Södertälje kommun. Förbudet gäller till och med 2 februari 2021 och
gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Mer om besöksförbudet som förlängts på sodertalje.se

Vaccination mot covid-19 för
medarbetare inom äldreomsorg,
hemtjänst, LSS och socialpsykiatri
Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller
privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020.

Mer om vaccination för vård- och omsorgspersonal på sodertalje.se

Senast 15 januari vaccinationer
klara på vård- och
omsorgsboenden
Samtliga personer på Södertälje kommuns vård- och
omsorgsboenden som vill bli vaccinerade ska vara det före den
15 januari, enligt kommunens och läkarorganisationens plan.

Mer om vaccinationsplanen på sodertalje.se

Äldre ensamma i hemmet utnyttjas på
nya sätt av bedragare
Många har redan börjat vaccinera sig mot covid-19 och nu ser bedragare ytterligare ett sammanhang
där de kan lura folk. Det har kommit rapporter om att bedragare har börjat ringa upp äldre för att
säga att de kommer från exempelvis Folkhälsomyndigheten och vill boka vaccinationstid.

Mer om hur äldre utnyttjas i hemmet av bedragare på sodertalje.se

Delvis distansutbildning på högstadiet
Regeringen har den 7 januari meddelat om nya föreskrifter som gör det möjligt att övergå till delvis
distansundervisning för högstadiet – allt för att minska trängsel i kollektivtrafiken eller minska
trängsel i skolans lokaler.

Mer om distanstutbildning för högstadiet på sodertalje.se

Förlängt förbud mot att servera alkohol
efter 20
Regeringen förlänger förbudet att servera alkohol klockan 22.00 och 11.00. Det skärpta förbudet
gäller till den 24 januari 2021.

Mer om det förlängda förbudet på sodertalje.se

Tillfällig pandemilag för covid-19
Den nya pandemilagen som beslutades av riksdagen fredagen den 8 januari ger regeringen och
andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya

lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär
maxantal för besökare i bland annat butiker och gym.

Mer om den tillfälliga pandemilagen på sodertalje.se.

Frågor och svar om vaccination mot
covid-19 från 1177
Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vaccin är det effektivaste sättet
att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället.

Mer om vaccinationerna mot covid-19 på 1177.se

Kommunens krisledning styr krisarbetet
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner aktiverade krisledningsnämnden i våras, den 16 mars.
Den består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Genom krisledningsnämnden
kan den politiska ledningen uppdatera sig kring coronaviruset och fatta snabba, nödvändiga beslut.
Artikel om krisledningsnämndens upprättande på sodertalje.se
Stadsdirektör Rickard Sundbom aktiverade en krisledningsstab som möts för att samordna alla
verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och Telgebolagen. Det
behövs för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna av coronaviruset.
Resurser går till att kunna fortsätta samhällskritisk verksamhet samt verksamheter med störst behov.
Den 20 oktober kunde man läsa i en webbartikel om hur krisledningsstaben reaktiverades med
anledning av att kommunkoncernen gör ett omtag kring hur vi tillsammans fortsätter att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin. Läs även en tidigare artikel om
krisledningsstabens arbete.
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