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Nyhetsbrev coronaviruset, 7 maj, 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.
Detta nummer handlar en hel del om vaccination mot covid-19. Du kan läsa om vår kampanj som tackar
de som har vaccinerat sig eller planerar att vaccinera sig. Det går även att läsa om studentfirande och
om hur vi via butiker vill nå seniorer för att tipsa om aktiviteter efter en lång isolering. Vi hänvisar också
till viktig information via andra aktörer, som till exempel 1177 Vårdguiden: om hur du bokar vaccination
utan bank-id och om du behöver information på annat språk än svenska.

Gemensam kampanj för vaccinering
Tillsammans med Södertälje sjukhus och våra grannkommuner Nykvarn, Salem och Botkyrka genomför
vi nu vaccinationskampanjen ”Tack för att du vaccinerar dig! Kampanjen använder hashtaggen
#tillsammansmotcovid.

Mer om gemensam kampanj med grannkommunerna för att vaccinera sig på
sodertalje.se

Allmänhetens vaccinering har öppnat i
Region Stockholm
Den 5 maj inledde Region Stockholm vaccinationen mot covid-19 för allmänheten. I ett första steg
öppnar bokningen i fas 4 för personer födda 1966 eller tidigare.

Mer om vaccinering för allmänheten på sodertalje.se

Södertälje – plats för en av länets fyra
nyöppnade vaccinationsmottagningar
Region Stockholm startar ytterligare fyra vaccinationsmottagningar runt om i länet, en av dessa i
Södertälje på Nygatan.

Mer om att Södertälje fick en vaccinationsmottagning på sodertalje.se

Årets studenter firas på
Torekällgymnasiet och Wendela
Hebbegymnasiet den 10 juni
Årets avslutningsceremoni för studenter kommer att äga rum i Wendela Hebbegymnasiets aula med
mingel i cafeterian på Torekällgymnasiet. Detta har utbildningskontoret kommit fram till efter att man
tagit hänsyn till restriktionerna kring covid-19 och studentfirandet.

De senaste om "småskaligt studentfirande" från Folkhälsomyndighetens webbplats.
Mer om studentfirande på Torekäll- och Wendela Hebbegymnasierna på
sodertalje.se

Butikspersonal tipsar om
aktiviteter för äldre
Där det finns sociala kontakter finns det möjlighet att sprida
information. Med den insikten skapade Kultur 365 ett nytt sätt att
sprida information till äldre via butikspersonal i Södertäljes
butiker. Just nu berättar man om att PlaymÄkers (en av Kultur
365:s aktiviteter) kan bokas för att ge teknikhjälp i hemmet, att
man kan ringa Seniorlinjen om man känner sig ensam och att
mötesplatserna i Södertälje erbjuder promenadsällskap på
förmiddagarna tre dagar varje vecka.

Mer om butikspersonal och tips om aktiviteter för
äldre på sodertalje.se

Nytt nummer till telefonbokning samt
information på nya språk
Telefonbokningen för dig som är född 1961 och tidigare men inte kan boka tid för vaccination mot covid19 digitalt, byter nu telefonnummer. Detta sker i samband med att tjänsten utökas med ytterligare tre
språk.

Mer om telefonbokning av vaccination samt information på flera språk på 1177.se

Undvik krock mellan vaccin mot covid19 och andra vaccinationer
Mer om att undvika vaccinationskrockar på 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
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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