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Nyhetsbrev, torsdag, 1 juli, 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 lättnaderna i coronarestriktionerna men även få matnyttig information
från aktörer som till exempel Krisinformation.se, Folkhälsomyndigheten samt 1177 Vårdguiden.

 

Fler coronarestriktioner slopas 1 juli
Från den 1 juli anpassas coronarestriktionerna i ett andra steg. Personer får träffas utanför den
närmaste kretsen, men utomhus i mindre grupper. Samtidigt slopas de begränsade öppettiderna för
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serveringsställen och fler personer tillåts att delta i allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar. 

En sammanställning från krisinformation.se med vad som gäller nu

Mer om lättnader i coronoarestriktionerna på sodertalje.se

 

Vaccinationsbuss i Södertälje
Vaccinationsbussarna tar emot dig som inte har möjlighet att boka vaccination via app eller telefon. Du
behöver inte boka tid utan du som är i rätt ålder, just nu född 1991 eller tidigare, kan komma till bussen,
fylla i en hälsodeklaration, registrera dig och därefter bli vaccinerad. Tänk på att antalet doser kan vara
begränsade.

Se schema och öppettider för vaccinationsbuss i Södertälje (Geneta och Hovsjö)

 

Drop-in-provtagning i flera
Södertäljestadsdelar pausas
Region Stockholm har beslutat att pausa drop-in-provtagning för covid-19 på samtliga mobila enheter i
länet från den 27 juni.

Mer om drop-in-provtagning runtom Södertälje som pausas på sodertalje.se
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16- och 17-åringar ska erbjudas
vaccination mot covid-19
Nyligen beslutade Folkhälsomyndigheten att ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination
mot covid-19. Det är främst för att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare
minska smittspridningen i samhället.

Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4. Det
var endast den åldersgruppen som tidigare omfattades av vaccinationsprogrammet. Tidpunkten för när
16- och 17-åringar ska erbjudas vaccinet väntas bli någon gång i augusti.

Mer om vaccinerbjudande till 16- och 17-åringar på Folkhälsomyndighetens
webbplats

 

Vaccinationsdos 2 i Stockholms län
Har du fått din första dos vaccin? Grattis! Här hittar du information om hur du bokar din andra dos.

Mer om vad du ska tänka på inför vaccinationsdos 2 på 1177.se Vårdguiden 
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Planera din vaccination mot covid-19  
i sommar
Vaccinet mot covid-19 fördelas efter befolkningen och därför är det viktigt att vaccinera sig i regionen
där man är folkbokförd. Region Stockholm rekommenderar nu alla att planera för vaccination under
sommaren och vaccinera sig i sin hemmaregion.

Läs mer om att planera din vaccionation på Region Stockholms webbplats

 

Råden till allmänheten gäller till  
30 september
Det är fortfarande viktigt att göra anpassningar i sin vardag för att minska risken för smittspridning.
Samma sak gäller för verksamheter, enligt Folkhälsomyndigheten.

Man bör bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta
hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel, enligt de
allmänna råden.

Mer om de allmänna råden på Follkhälsomyndighetens webbplats.

 

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 
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Den förre stadsdirektören Rickard Sundbom aktiverade en krisledningsstab som nu är pausad. Den
möttes för att samordna alla verksamheter inom kommunkoncernen – den kommunala förvaltningen och
Telgebolagen. En krisledningsstab 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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