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Nyhetsbrev, 20 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. Vi lägger vikt vid transparent rapportering runt
förändringar i vår verksamhet.
I detta nummer kan du läsa om nyheter som kom ut på vår pressträff den 19 maj, om vaccinationer,
studentavslutning och sommarskoj. Du kan även läsa nyheter från andra aktörer med nyttig information
om coronaviruset, som 1177.se Vårdguiden, samt nyhet om restriktioner som kom ut från regeringen i
förra veckan.

”Det ska bli lättare att få

vaccinationstider i Södertälje”
Smittspridningen går ner och läget på Södertälje sjukhus ser ljusare ut. Att det varit svårt att få tid för
vaccin mot covid-19 i kommunen är på väg att lösas. Kommunen planerar för en sommar där många
familjer stannar hemma, i år erbjuds 45 olika sommarlovsaktiviteter. Det var några av budskapen som
togs upp under onsdagens pressträff i Stadshuset.

Mer om vaccinering, sommaraktiviteter och trängselbegränsning på sodertalje.se

Regeringen beslutar att restriktioner
fortsätter gälla till 1 juni
De nuvarande restriktionerna för publiktak för bland annat kultur- och idrottsevenemang, som skulle
kunna lättas den 17 maj skjuts på framtiden.

Mer om regeringens beslut om restriktioner på sodertalje.se

Informationshubbar svarar på frågor
om vaccination mot covid-19
På lördag den 22 maj öppnar Region Stockholm informationshubbar i Geneta och Ronna för att öka
kunskapen om vaccinationen mot covid-19.

Mer om informationshubbar om vaccination på sodertalje.se

Vaccinationsfilm översatt till sju olika
språk
En film gjordes i samarbete mellan Södertälje kommun, Södertälje sjukhus, Botkyrka, Nykvarn och
Salem om vikten av att vaccinera sig. Den finns översatt till sju olika språk.

Film om vaccination på sju språk på sodertalje.se

Förbud mot trängsel på allmän plats –
ny åtgärd
Skulle trängsel uppstå på allmänna platser kan kommunen besluta om vistelseförbud på särskilda
platser. Det kan handla om trängsel på badplatser, torg och parker. Vistelseförbudet kan kommunen
besluta om utifrån begränsningsförordningen i pandemilagen. Ett sådant beslut är en sista utväg.
Innan en kommun meddelar förbud mot att vistas på en särskild plats ska regionens smittskyddsläkare
och Folkhälsomyndigheten kunna yttra sig över kommunens förslag.
Varje individ har fortfarande ett viktigt ansvar för att fortsätta hålla avstånd för att minska
smittspridningen.

Mer om den så kallade begränsningsförordningen på skr.se

Vad kan jag själv göra om jag får
covid-19?
Här är råd till dig som har covid-19 men som kan vara hemma utan att behöva vård. Det är viktigt att du
kontaktar vården om dina symtom förvärras.

Mer om vad du kan göra om du får covid-19 på 1177.se

Stanna hemma om du varit utomlands
Har du varit utomlands bör du isolera dig, testa dig direkt när du kommer till Sverige (om du inte testade
dig inom 48 timmar innan du reste till Sverige) och sedan igen efter 5 dagar.

Mer om att stanna hemma efter utlandsvistelse på 1177.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 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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