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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 möjligheten till både vaccination och information. Det finns fler ställen i
Södertälje att vaccinera sig på, möjligheten att vaccinera sig öppnar sig för fler åldergrupper och
kommunen pausar sin krisledning. Vi hänvisar också till viktig information via andra aktörer, som till
exempel 1177 Vårdguiden.

Vaccination mot covid-19 på flera

ställen i Södertälje
Nu kan man vaccinera sig på flera platser i Södertälje. Man bokar tid i appen ”Alltid öppet” eller besöker
vaccinbussen om man tillhör de grupper som tidsbokningen är öppen för.
Boka tid via appen ”Alltid öppet”:

Södertälje centrum, Nygatan 18,
kartbild från 1177.se
Scania, Sydgatan 5,
kartbild från 1177.se
Ronna vårdcentral, Robert Anbergs Väg 33,
kartbild från 1177.se
Mer om hur du bokar tid på 1177.se
Vaccination utan förbokning: Mer om tid och plats för vaccinbuss i Geneta och
Ronna

Informationshubbar även i helgen om
vaccination i Geneta och Hovsjö
Hälsoinformatörer och andra kunniga finns på plats i Geneta och Hovsjö på så kallade
informationshubbar för att svara på frågor och berätta hur man bokar tid för vaccination.
I Geneta är tiderna för detta lördag och söndag 5–6 juni kl. 11–17. Utgångspunkten för
hälsoinformatörerna är Wasa vårdcentral på Prästgårdsvägen 4.
I Hovsjö gäller samma tider, där utgångpunkten är Tveta hälsocentral på Björnövägen 22.

Frågor och svar om vaccinationer på 1177.se

Vaccinationsbuss i Geneta och Hovsjö
I helgen den 29 och 30 maj kunde de som inte fått första dosen vaccin och som bor i Geneta och Hovsjö
vaccinera sig i sitt område. Region Stockholm vaccinerade på plats i buss med flerspråkig personal.
Från och med måndag den 31 maj står bussen växelvis i Geneta och Hovsjö.

Mer om vaccinationsbuss på sodertalje.se
Mer om vaccin just nu vid bussar i Södertälje på 1177.se

Regionala rekommendationer förlängs
till och med den 13 juni
De regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen förlängs i Stockholms län, efter beslut
från smittskyddsläkaren den 12 maj. Beslutet gäller till den 13 juni 2021.
Fortsätt följ rekommendationerna – ett tag till
Umgås med få människor.

Håll avstånd och undvik trängsel.
Stanna hemma om du har symptom.
Undvik att använda kollektivtrafiken om det går. Om du måste använda kollektivtrafiken, använda
munskydd
Arbeta hemifrån om det går.
Tvätta händerna – håll viruset borta.

Hela listan med rekommendationer i smittskyddsläkarens beslut

Stödpaket till lokala näringslivet till
årsskiftet
Södertälje kommuns stödpaket till det lokala näringslivet utifrån pandemin fortsätter till årsskiftet, men
några stöd upphör den 31 maj. Insatser som blir kvar året ut är gratis parkering på vissa parkeringar i
centrum, kostnadsfri markupplåtelse för uteservering/varuförsäljning utanför butik och stödlinje för
företag.

Mer om stödpaketet till näringslivet på sodertalje.se

Anpassade restriktioner infördes 1 juni
Folkhälsomyndigheten bedömer nu att vi kan börja öppna samhället stegvis. Det handlar om utvalda
anpassningar för vissa verksamheter. Vi ska inte ändra vårt beteende från tidigare
rekommendationer. Det hänger på var och en av oss att agera utifrån att faran inte är över ännu. Långt
från alla är vaccinerade mot covid-19. Smittspridningen kan fortfarande öka i omfattning om vi inte följer
rekommendationerna.

Mer om anpassade restriktioner och rekommendationer som gäller på sodertalje.se

Vaccination för personer 40 år och
äldre
Den 3 juni öppnade vaccinationsbokningen i region Stockholm för personer födda 1981 eller tidigare.

Mer om att boka tid för vaccination på 1177.se
Om vaccininformation på många olika språk

Krisledningsstaben i vilande läge
I går, 1 juni, beslutades att Södertälje kommuns krisledningsstab sätts i vilande läge, men den kan
snabbt aktiveras om läget kräver det. Just nu är påverkan på kommunkoncernens verksamheter låg och
kan hanteras inom ordinarie organisation.

Mer om krisledningsstaben i vilande läge på sodertalje.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
Den förre stadsdirektören Rickard Sundbom aktiverade en krisledningsstab som möttes för att
samordna alla verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och
Telgebolagen. Den behövdes för att kunna fatta snabba beslut, samordna resurser och följa effekterna
av coronaviruset. Resurser gick till att kunna fortsätta samhällskritisk verksamhet samt verksamheter
med störst behov.
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