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Nyhetsbrev, fredag 26 mars, 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 vaccinering mot covid-19 och de provtagningsstationer som finns i flera
av Södertäljes stadsdelar för att underlätta för befolkningen där. Du kan även läsa om vad som gäller för
skolan och vad som sas under pressträff vid uppmärksammandet av ett år med covid-19 i kommunen.
Vi hänvisar också till viktig information via andra aktörer, som till exempel 1177 Vårdguiden.

Tält i tre områden för att testa sig för

covid-19
Från och med tisdag den 16 mars erbjuder Region Stockholm provtagning för covid-19 på tre ställen
runt om i Södertälje. Dessa kommer ske i tält i Geneta, Ronna och Hovsjö.

Mer om tälten och tester mot covid-19 på sodertalje.se

Folkhälsomyndigheten prioriterar
vaccinering av äldre
Folkhälsomyndigheten skärper prioriteringsordningen kring vaccinering mot covid-19 genom att tydligare
prioritera äldre framför yngre.

Mer om prioriteringen av grupper på artikel på sodertalje.se

Info från 1177.se Boka tid för
vaccination mot covid-19 i
Stockholms län
På 1177 kan du läsa om hur din vaccination ska gå till. 1177.se
skriver bland annat om hur din bokning öppnas och hur de lägger
in information om när du kan boka tid och var du kan vaccinera
dig.

Mer om hur du bokar vaccin, på 1177.se

Trots pressat läge har kommunen
uppfyllt samhällsansvaret
Under det gångna året med covid-19 har kommunen uppfyllt sitt samhällsansvar även om
personalfrånvaron ibland varit stor och flera verksamheter varit pressade. Det var en del av budskapet
på en av Södertälje kommuns pressträffar om hanteringen av covid-19, som hölls den 17 mars.

Mer om pressträffen den 17 mars på sodertalje.se

Detta gäller för coronaviruset:
förskolor och skolor
Södertälje kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om
informationsinriktningen förändras uppdateras vår information.

Mer information för förskolor och skolor om coronaviruset på sodertalje.se

Fakta
Kommunens krisledning styr krisarbetet
Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner aktiverade krisledningsnämnden den 16 mars, 2020. 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
Den förra stadsdirektören 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.
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