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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 de restriktioner som slopas den 15 juli. Du kan även läsa om var du kan
vaccinera dig. Vi hänvisar också till viktig information via andra aktörer, som till exempel 1177
Vårdguiden.

Fler coronarestriktioner slopas 15 juli
Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för
nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Till exempel försvinner den kvadratmeterbegränsning som styrt hur
många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark
eller djurpark bort.
Läs mer om de slopade restriktionerna.

18 år eller äldre? Äntligen kan du
vaccinera dig!
Alla som har fyllt 18 år kan nu boka tid för vaccination mot covid-19. Du som är 17 år men snart ska fylla
18, får vänta tills din födelsedag för att kunna boka tid. Tänk på att ta med dig legitimation när du

vaccinerar dig.

Läs mer hos 1177

Nu kan du vaccinera dig på S:t Aframs vårdcentral
Nu finns det ytterligare ett ställe att vaccinera sig på i Södertälje, S:t Aframs vårdcentral. Du hittar
adresserna till de fyra vaccinationsställena här. Du kan även vaccinera dig i bussen som pendlar mellan
Geneta och Hovsjö. Tiderna för vaccinationsbussen hittar du här.

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 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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