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Nyhetsbrev corona,  nr 16 april, 2021

Nyhetsbrev, fredag 16 april, 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 vad som sas på Södertälje kommuns pressträff om
coronahanteringen och hur kommunen satsat för att kontrollera att serveringsställen, krogar och
festvåningar tar ansvar i att stoppa smittspridningen. Du kan även läsa information från polisen om
vaccinationsbedrägerier och information från 1177 Vårdguiden om vaccinationsläget i länet. 

 

”Nära målet – riskera inte ditt och dina
nära och käras liv”

https://www.sodertalje.se/
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Det är ett allvarligt och pressat läge på Södertälje sjukhus på grund av smittspridningen. Men snart är
alla som vill det vaccinerade mot covid-19. Här i upploppet vill politiker och tjänstepersoner från
Södertälje kommun få invånarna att fortsätta hålla avstånd och inför stora helger och firanden undvika
folksamlingar.

Mer om vad som sas på pressträffen den 16 april på sodertalje.se

Alternativa sätt att fira studenten i
Södertälje i år
Södertälje kommun försöker hitta vägar att fira studenten på utan stora folksamlingar. Detta eftersom
Södertälje tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län beslutat att inte ordna något traditionellt
studentfirande i år.

Mer om studentfirandet på sodertalje.se.
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tar ansvar för minskad smittspridning
Södertälje kommuns miljökontor och tillståndsenhet inom socialkontoret har sedan pandemins början
gjort cirka 1 300 kontroller på restauranger, kaféer, krogar och festvåningar. Kontrollerna sker ofta
tillsammans med polisen och visar att i nio av tio fall har verksamhetsansvariga följt restriktioner och
lagar och bidragit till minskad smittspridning av covid-19.

Mer om kontroller på serveringsställen på sodertalje.se

 

Telefonbedrägerier | Polismyndigheten
Bedrägerier via falska telefonsamtal drabbar många som förlorar sina pengar genom att de luras att
lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank. Bedragare riktar ofta in sig på äldre personer
och andra utsatta grupper.

Mer om telefonbedragare i vaccinationstider på polisen.se
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Vaccinationsläget i Stockholm just nu
16 april: Nu kan även du som som är född 1956 och tidigare boka tid för vaccination mot covid-19.

Mer om vaccinationsläget på 1177.se

 

About vaccination against covid-19 in
other languages
COVID-19 is an infectious disease that spreads easily. Vaccination is the most effective way of avoiding
serious illness or death due to the disease. Vaccination can also help reduce the spread of COVID-19 in
the community. It is therefore important that as many people as possible choose to get vaccinated.

More information in other languages about vaccinations on 1177.se

 

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