Webbversion

Nyhetsbrev, coronaviruset, nr 16, 28 jan.
2021

Nyhetsbrev, torsdag 28 jan. 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 får du viktiga nyheter om hur kommunen påverkas av och hur den hanterar covid-19
i artikeln om pressträffen på onsdagen. I övrigt kan du läsa om alkoholförbud samt påverkan på
gymnasiet och distansundervisning. Vi hänvisar också till viktig information via andra aktörer, som
länsstyrelsen om pandemilagen, och 1177.se Vårdguiden om munskydd. Folkhälsomyndigheten
erbjuder även lättläst information som du också kan ta del av.

Flera lättnader och stöd på gång då
smittspridningen avtar
Företag och medborgare sköter sig bra och smittspridningen av coronaviruset minskar i vår kommun.
Trots att vi inte helt kan slappna av kommer besöksförbud på äldreboenden hävas. Dessutom
kommer företagen få ta del av ett nytt stödpaket inom kort. Det var något av det som kom fram på
pressträffen som Södertälje kommun höll på onsdagen den 27 januari.

Mer från pressträff om hanteringen av coronaviruset på sodertalje.se

Vaccination mot covid-19 för
prioriterade medarbetare
Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller
privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020. Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller
prioriterade medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri och särskola
(medarbetare inom särskola som arbetar i nära omvårdnad).

Mer om vaccination för de som arbetar inom vård och omsorg på sodertalje.se

Förlängt förbud mot att servera alkohol
efter 20
Regeringen har fattat beslut att förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00
förlängs till och med den 7 februari 2021.

Mer om förlängt förbud mot att servera alkohol på sodertalje.se

Nu öppnar biblioteken, kulturskolan
och idrottsanläggningar – detta gäller
Med start den 25 januari öppnar vissa av kommunens verksamheter igen. Men många av
verksamheterna öppnar upp successivt med begränsad service eller verksamhet. Läget är
fortfarande mycket allvarligt men jämfört med före jul har smittan minskat något.

Mer om vad som öppnas och hur inom kultur och fritid på sodertalje.se

Södertäljes gymnasier övergår till
delvis distansundervisning
På måndag, den 25 januari, övergick Södertäljes kommunala gymnasieskolor till att kombinera
undervisning i klassrummet och distansundervisning. Beslutet gäller till den 1 april.

Mer om hur gymnasierna har delvis distansundervisning på sodertalje.se

Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen

av den tillfälliga covid-19-lagen
Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen
och förordningen, som riksdagen respektive regeringen beslutade om på fredagen. Syftet med
tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av
föreskrifter och beslut.

Mer om tillsynen i och med den nya pandemilagen på lansstyrelsen.se

Om covid-19 – other languages
Here you can find information in other languages about the
coronavirus that can cause the disease covid-19. Select region
at the top of this page to learn more about for instance testing,
or the restrictions that apply where you are.

Mer om covid-19 på andra språk på 1177.se

Så använder du
munskydd – 1177.se
Vårdguiden informerar
När du använder munskydd är det viktigt att du
använder munskyddet på rätt sätt. Det är också
viktigt att du använder rätt sorts munskydd.

Mer om hur du använder munskydd på
1177.se

Om corona från
Folkhälsomyndigheten
på lätt svenska
Res på ett säkert sätt
Försök att inte resa till andra platser.
Om du ändå reser, så ska du bara träffa
dem du reser med.
Res bara om du känner dig frisk.
Om du reser med tåg eller buss,

Om du känner dig
ensam – ha kontakt
på nya sätt
Många känner sig ensamma nu.
Ensamhet kan göra att personer

följ de här råden:
Planera din resa och boka sittplats. Försök att
inte sitta bredvid någon okänd.
Res helst när inte så många andra reser.
Om du inte kan boka sittplats, försök att
åka med till exempel egen bil i stället.
Om du får symtom på covid‑19 när
du är bortrest: försök att isolera dig.
Eller res hem på ett säkert sätt,
till exempel med din egen bil.

blir oroliga, stressade och
deprimerade.
Nästan alla behöver kontakt
med andra människor för att må
bra.
Det är viktigt att minnas det,
samtidigt som vi är försiktiga.
Om du känner någon som du
tror är mycket ensam, ta
kontakt. Ring eller skicka ett
brev.
Försök hitta nya sätt att ha
kontakt. Ni kan träffas digitalt,
på internet.
Om du mår dåligt och vill prata
med någon så kan du ringa en
jourtelefon.
Du kan till exempel ringa
Äldrelinjen: 020‑22 22 33
Här finns fler kontaktuppgifter
för dig som behöver prata:
1177 och mind.se
På vissa webbplatser kan du
också chatta med andra.

Fakta
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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