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Nyhetsbrev nr 11, 26 november
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.
Nu återupptar vi vårt nyhetsbrev, denna gång med ett urval från en tid tillbaka om åtgärder som
genomförs i Södertälje kommun och nyheter kopplade till covid-19. Vi hänvisar också till viktig
information via andra aktörer, som till exempel 1177 Vårdguiden. I det här numret kan ni läsa om hur
det funkar inom bland annat skola och omsorg och om vad kommunens ledning berättar på
pressträffar som hållits och sänts live.

Mötesplatser för seniorer slutar med
uteaktiviteter
Den kraftiga ökningen av covid-19 fall i Södertälje gör att mötesplatserna för seniorer måste sluta
med uteaktiviteter från måndag 23 november. Kommunen kommer nu se över möjligheterna att så
snart som möjligt fortsätta bedriva någon form aktiviteter för seniorer på ett säkert sätt under corona.

Artikeln om mötesplatser för seniorer och uteaktiviteter på sodertalje.se

Ökad smittspridning i Södertälje ökar
antalet personer med covid-19 på
äldreboenden
Spridningen av covid-19 ökar i samhället i stort och i Södertälje. Därför har läget med personer med
bekräftad covid-19 inom omsorgskontorets verksamhet också förändrats. Vi har nu fler smittade på
våra äldreboenden.

Artikeln om hur antalet smittade på kort tid steg på äldreboende på sodertalje.se

Besök gärna äldreboendet utomhus
eller digitalt
Med anledning av att antalet smittade stiger kraftigt i Södertälje uppmuntrar kommunen till att besök
på äldreboenden sker utomhus eller digitalt och att man som anhörig avvaktar med besök inomhus.

Artikeln på sodertalje.se om hur kontakt med seniorer kan ske trots corona

Övergångar till en del
distansundervisning på gymnasier
Täljegymnasiet övergår till en kombination av distansundervisning och undervisning på skolan från
och med i morgon, onsdag den 25 november, och fram till jullovet.

Artikeln om undervisningen på Täljegymnasiet på sodertalje.se
Artikeln om status för Foucaultgymnasiet om distansutbildning

Coronaregler för tillstånd att
servera alkohol
Från och med 20 november råder förbud för servering av det
som avses i alkohollagen mellan kl 22–11.

Artikeln om det nya förbudet på sodertalje.se

Pressträff: Smittspridningen påverkar kommunal verksamhet
Smittspridningen av covid-19 fortsätter vara stor i Södertälje. Sjukhusets intensivvårdsplatser är fulla
och kommunal verksamhet påverkas. Ändå fortsätter trängsel vid fester och större sammankomster.
Det framkommer vid en pressträff i stadshuset på onsdagen.

Tidigare pressträffar under hösten:
Nyhet och sändning från pressträff på sodertalje.se: Uppoffringarnas tid för att få en
dräglig jul
Nyhet och sändning från pressträff på sodertalje.se: Smittspridning via festvåningar

Torekällbergsområdet går att besöka,
men miljöer inomhus håller stängt
Området har öppet. Inomhusmiljöer med utställningar och lekmiljöer är stängda. Handelsboden, Café
Lindbloms, Krukmakeriet och Hantverksbutiken är stängda. Ponnyridningen och Mat- och pratrundan
till djuren är inställda.

Mer om Torekällberget på sodertalje.se

Tom Tits är tillfälligt stängt
Det senaste året har präglats av coronavirusets framfart i Sverige och världen. Vi på Tom Tits
Experiment har, liksom många andra verksamheter, tvingats

Mer om stängningen på tomtit.se

Svart fredag i vården under hela
pandemin – undvik fysisk
shopping under Black Friday
Artikeln om att undvika fysisk shopping på 1177.se

Covid-19 – det senaste från 1177
Här kan du läsa viktig information om covid-19 som exempelvis hur du ska göra om du bor med
någon som har drabbats.
Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning
eller influensa, med feber och hosta. En del har andra symtom. Det är viktigt att du lämnar prov om
du har symtom, och att du stannar hemma så länge som behövs. De flesta blir inte svårt sjuka, men

en del behöver vård på sjukhus.

Fler råd om hur du undviker smitta och vilka regler som gäller på 1177.se

Aktuellt i Stockholms län
Här har 1177.se samlat information och nyheter som berör dig som bor i Stockholms län.

Det som gäller runt covid-19 i Stockholms län på 1177.se
De skärpta allmänna råden som förlängs i Stockholms län på 1177.se

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.
Artikeln om krisledningsnämdens upprätttande på sodertalje.se
Stadsdirektör 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.
Den 20 oktober återaktiverades krisledningsstaben med anledning av att kommunkoncernen gör ett
omtag kring hur vi tillsammans fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under
coronapandemin. I en tidigare artikel står mer om krisledningsstabens arbete.
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