
Webbversion

Nyhetsbrev nr 7, torsdag 14 maj
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.

I det här numret kan du läsa om visir för att begränsa smittan inom omsorgskontoret, om hur kosläpp
gick att se digitalt, om kommunens pressträff och mycket mer.

 

 

Åtgärder för att minska smittspridning
av covid-19
Omsorgskontoret har tagit beslut om utökad användning av visir för att ytterligare minska risken för
smittspridning. Detta efter rekommendationer från Vårdhygien Stockholm samt intern riskbedömning.

Länk till artikeln på Södertälje kommuns webbplats om beslutet om visir på boenden i
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kommunen

 

Skolan, företagande och hur vi hindrar
smittspridning på agendan under
pressträff
Hur det går för företagen, vad som händer inom skolan och hur det står till med smittspridning på
våra äldreboenden, stod i centrum för den pressträff som kommunen höll på onsdagsförmiddagen
den 13 maj.

Länk till hela artikeln om kommunens pressträff om coronahanteringen

 

Vuxenutbildning vård och omsorg
erbjuds på distans
Nu kan du utbilda dig till undersköterska även på distans. Vård och omsorgspersonal behövs i stor
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utsträckning i och med coronavirusets spridning. För att minska smittspridning erbjuds nytt sätt än
traditionell klassrumsundervisning. Missa inte att skicka in din ansökan senast den 7 juni.

Länk till film om vård och omsorgsutbildningen från Vuxenutbildningen Södertälje

 

  Beslutet kvarstår – inget
traditionellt studentfirande 2020
Södertälje kommun håller fast vid beslutet om att inte ordna
något studentfirande och studentutspring våren 2020.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra
spridning av covid-19 medför att det inte finns förutsättningar för
ett traditionellt studentfirande i år.

Länk till artikel på Södertälje kommuns webbplats om
beslut om inställt traditionellt studentfirande.

 

Diktprojekt om kärlek och ensamhet
för och av äldre erbjuds på boenden
När kommunen förbjöd besök till sina vård- och omsorgsboenden stängdes också dörren för
kulturverksamheten för äldre. Kultur 365 fick nu ställa om sin verksamhet till att endast ha kontakt
med äldre på säkert avstånd utanför äldreboende eller genom internet.  Kultur 365 har bett boende
på kommunens äldreboenden att skriva om sitt liv, varpå man gjort fem filmer med skådespelare som
läser upp dikterna. Filmerna visas nu för äldre på vård- och omsorgsboenden samt för andra
intresserade via Kultur 365 digitala plattformar. Se filmtrailern i artikeln.

Länk till hela artikeln och filmtrailer om projektet på Södertälje kommuns webbplats
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Orkesterskolan El Sistema Södertäljes
festival i ny tappning
I år får musiken under den så kallade ELSIS-festivalen hitta nya vägar med mindre grupper av
åhörare. Det kommer ske utomhus vid ett äldreboende i en av Södertäljes stadsdelar.

Länk till artikeln på Södertälje kommuns webbplats om El Sistemas vårkonsert vid
äldreboende

 

Digitalt kosläpp från Lina naturreservat
Sen i lördags är våra fyrbenta naturvårdare på plats i Lina naturreservat. För första gången sändes
kosläppet live på Facebook, för att göra det tillgängligt för fler. En flock kor, kalvar och en tjur hjälper
under sommaren till att hålla undan sly och gräs i hagmarkerna och gynnar växter och djur. Flocken
är av rasen Hereford och håller under vinterhalvåret till i Tystberga.

Länk till artikeln på Södertälje kommuns webbplats om djuren som släpptes ut i Lina
naturreservat

 

Fortsatt behov av folk till
kompetensbanken
Vi är fortfarande i behov av att samla på oss kompetenser för att stötta i våra samhällskritiska
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verksamheter. Beroende på hur vår personalbemanning ser ut till följd av coronavirusets effekter kan
vi ha behov av vikarier och extra personal under kortare perioder.

Om du idag jobbar, är permitterad eller har jobbat inom någon av dessa arbetsområden: pedagogiskt
arbete, kök, vård och omsorg, barnomsorg och fritidshem/gård, lokalvård, drift och service inom VA,
el, fjärrvärme, stadsnät samt socialt arbete. Då vill vi gärna att du anmäler dig!

Anmäl dig till Södertälje kommuns tillfälliga kompetensbank 

 

Omsorgskontoret tar emot
ansökningar om vikarier  
Kommunen behöver fortfarande fler vikarier. Har du möjlighet och är utbildad undersköterska eller
har tidigare erfarenheter av att arbeta inom vård och omsorg? Skicka gärna en intresseanmälan.

Länk till artikel på Södertälje kommuns webbplats om behovet av vikarier till
omsorgskontoret

 

Aktuell information på andra
webbplatser om corona
Information på 29 olika språk om corona, det finns på 1177 Vårdguiden, bland
annat på engelska, arabiska, assyriska/syrianska och polska.

 Länk till corona på andra språk på 1177 Vårdguiden

För barn som vill veta mer om corona, finns en informativ film från 177. Det här är
en film om vad coronaviruset är och vad du kan göra för att inte sprida smitta eller
själv bli smittad. 

Länk till film för barn om corona från 1177 Vårdguiden

 

 

Fakta
Kommunens krisledning styr krisarbetet

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner har aktiverat krisledningsnämnden som består av
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Genom krisledningsnämnden kan den politiska
ledningen uppdatera sig kring coronaviruset och fatta snabba, nödvändiga beslut.

Stadsdirektör Rickard Sundbom har aktiverat en krisledningsstab med dagliga möten 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

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb/kompetensbank/
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb/vikarie-vard-och-omsorg/
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/
https://www.youtube.com/watch?v=3BO6aROhaZ4


av coronaviruset. Resurser går till att kunna fortsätta samhällskritisk verksamhet samt verksamheter
med störst behov. Läs nyheten Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset.

Kommunfullmäktige har med bakgrund av coronapandemin beslutat att nämndmöten kan hållas
digitalt.

En politisk överenskommelse tillåter nu att ha 34 ledamöter på kommunfullmäktige i stället för det
vanliga antalet, 65. Detta gäller under coronapandemin.
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Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, vänligen besök sodertalje.se/gdpr
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