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Nyhetsbrev, torsdag, 11 februari, 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 information om pandemilagen som Länsstyrelsen har ansvar för, om
status runt vaccinering i kommunen, om stödpaket till näringlivet och en hel del annat.  Du kan även
läsa information från andra aktörer såsom Region Stockholm, SL och 1177 Vårdguiden.

 

Vaccindos ett och två har nått nio av
tio på äldreboenden

https://www.sodertalje.se/
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Nio av tio av Södertäljes äldre som bor på särskilda boenden är nu vaccinerade med både dos ett och
två mot covid-19. Vaccineringen i Stadshuset fortsätter en tid för medarbetare inom vård- och omsorg
både i Södertälje och i övriga regionen.

Mer om nuläget kring vaccineringen mot covid-19 på sodertalje.se.

 

Tillsyn av den tillfälliga pandemilagen
Den nya tillfälliga pandemilagen/covid-19-lagen gäller från den 10 januari 2021 till den 30 september
2021. Lagen innebär att regeringen och myndigheter kan besluta om begränsningar och åtgärder för att
förhindra smittspridning. Det är Länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs.

Mer om den tillfälliga pandemilagen på sodertalje.se

 

Kommunfullmäktige godkänner
förlängt stödpaket till näringslivet
Den pågående coronapandemin ger ett fortsatt tufft läge för många företag. Stödåtgärderna för det
lokala näringslivet som kommunen beslutade om förra året förlängs till den 31 maj 2021. Två timmars
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gratis parkering på tre olika platser och kostnadsfri markupplåtelse för bland annat uteservering, gäller
året ut.

Mer om hur kommunen stöttar näringslivet på sodertalje.se.

 

Södertälje kommun öppnar
anläggningar och lokaler även för
gymnasieungdomar
Nu öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan
delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de
positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de
allmänna råden.

Mer om anläggningar och lokaler under corona på sodertalje.se.

 

Besöksförbudet på våra särskilda
boenden upphörde 3 februari
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Från och med den 3 februari upphör besöksförbudet på Södertälje kommuns särskilda boenden. Det
betyder att anhöriga i samråd med personal återigen kan planera för, boka in och genomföra besök hos
sina närstående.

Mer om besöksförbudet på våra särskilda boenden på sodertalje.se 

 

 Besvär efter covid-19
Efter covid-19 mår de flesta som vanligt efter ett
tag. Men en del får olika besvär. För en del blir
besvären långvariga. Det är bra att planera för att
det kan ta tid att komma tillbaka till sitt vanliga liv.

Mer om besvär efter covid-19 på
1177.se Vårdguiden.

 

 Samlad information om
Region Stockholms
arbete med covid-19
Läs om vikten av att undvika kollektivtrafiken om
möjligt, och se filmen om munskydd i
kollektivtrafiken.

Mer om Region Stockholms samlade
coronainformation, bland annat om
munskydd på sll.se.

 

Smittspridningen av covid-19 kan
vända uppåt, enligt Region Stockholm
 Sjukvårdsdirektör Björn Eriksson från Region Stockholm sammanfattar läget med covid-19.

– Det finns fortsatt en stor risk för att smittspridningen vänder uppåt igen med ökat lidande för de som
drabbas och ökad press på sjukvårdens medarbetare. Intill dess att tillräckligt många är vaccinerade
kommer vi att behöva hålla kvar vid Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för
ökad smittspridning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Mer läsning om smittostatistik från sll.se, Region Stockholms webbplats
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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. Läs artikel om
krisledningsstabens arbete.
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