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Nyhetsbrev, fredag 26 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 regeringens senaste åtgärder som har bäring på öppettider för
serveringsställen och regler för gallerior och butiker. Du kan även följa hur kommunen agerar i frågan
om festvåningarna, samt få information om distansundervisning efter sportlovet och skärpta
uppmaningar om munskydd. Det kommande sportlovet är inget vanligt lov och vi ger tips om aktiviteter
som kommunen erbjuder. Vi hänvisar också till viktig information via andra aktörer, som 1177
Vårdguiden.

 

https://www.sodertalje.se/
https://trk.idrelay.com/2865/web?q=b31-1e5f-00000000000000000000000000000000&c=6959ac46ea
https://www.sodertalje.se/nyheter/begransade-oppettider-for-serveringsstallen-och-skarpta-allmanna-rad/


Öppettider för serveringsställen
begränsas och skärpta allmänna råd
Smittspridningen av covid-19 ökar i samhället. Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att
det behövs ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridningen. Att stänga alla krogar, restauranger
och kaféer klockan 20.30 är en av åtgärderna.

Läs mer om ytterligare åtgärder från regeringen på sodertalje.se

 

Rekommendationer om
distansundervisning och munskydd
Smittskyddsläkare i Region Stockholm, Maria Rotzén Östlund, har tillsammans med länsstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regionala rekommendationer. Bland annat handlar det om
distansundervisning för högstadie- och gymnasieskolor under vecka 10 och att alltid använda
engångsmunskydd i kollektivtrafiken samt i vissa inomhusmiljöer.

Mer om distansundervisning vecka 10 och om munskydd på sodertalje.se

 

 Södertälje kommun kontaktar
festvåningar med krav
I ett läge där spridningen av covid-19 återigen ökar, kommer
kommunen kontakta festvåningsarrangörer i Södertälje för att
påminna om de regler som gäller för att hindra att fler
medborgare blir sjuka.

Mer om vad som gäller för festvåningarna på
sodertalje.se
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Rätt att stoppa dans utifrån trängsellag
Södertälje kommun har använt både miljöbalken och trängsellagen för att förbjuda evenemang med
lekar, mingel och dans på festvåningar i Södertälje – för att begränsa smittspridningen av covid-19. En
dom i Förvaltningsrätten ger kommunen rätt att klassa festlokalen som ett serveringsställe, och att det
var rätt att stoppa dans utifrån trängsellagen.

Mer om status i beslut och domar runt festvåningar på sodertalje.se

 

Medarbetarnas insatser har gjort
skillnad
Insatser för att förhindra smittspridning till sköra äldre från medarbetarnas sida har gjort skillnad. Deras
arbete med att upprätthålla smittskyddet har ofta inneburit personliga uppoffringar och tar sig många
uttryck. Tallhöjdens vård- och omsorgsboende är ett exempel på hur medarbetarna tagit ansvar.

Mer om medarbetarnas insatser för att minska smittspridning på vård- och
omsorgsboenden på sodertalje.se
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Om vaccination mot covid-19 på olika
språk
Nu kan du ta del av information om vaccinationen mot covid-19 på olika språk som tagits fram av
Folkhälsomyndigheten och 1177.se. Du som erbjuds vaccination mot covid-19 har kanske frågor inför
ditt beslut. Den här informationen kan vara ett stöd för dig före, under och efter vaccinationen.

Mer om information om vaccination på olika språk på sodertalje.se

 

Tips för ett roligt och smittsäkert
sportlov
Äntligen är det dags för sportlov. Men det blir ett annorlunda sportlov då läget fortfarande är allvarligt i
regionen och i landet. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa gällande riktlinjer och lagar för att
undvika ökad smittspridning i samhället. Men trots det, så finns det mycket att göra på sportlovet. Här
har vi samlat ett par tips!
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Mer om ett smittsäkert sportlov och tips på aktiviteter på sodertalje.se

 

Ska du resa iväg på sportlovet?
Ska du resa under sportlovet och vad gör du om du blir sjuk där du är? Det är viktigt att du fortsätter ta
ditt ansvar för att hindra smittspridningen av covid-19 oavsett var du befinner dig.

Mer om hur du kan ha ett så smittfritt lov som möjligt på 1177.se Vårdguiden

 

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.

Södertälje kommun 
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Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, vänligen besök sodertalje.se/gdpr
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