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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 besöksförbud på äldreboenden med svar på de vanligaste frågorna,
om distansutbildning för gymnasierna och hur kommunen begränsar dans på festvåningar där
smittrisken är stor. Du kan även läsa om vad coronaviruset får för konsekvenser för föreningslivet i
kommunen. Vi hänvisar också till viktig information via andra aktörer, som till exempel 1177
Vårdguiden.

Södertälje kommun inför besöksförbud
på äldreboenden
Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälliga besöksförbud på samtliga särskilda boenden för
äldre i Södertälje kommun. Stoppet gäller från och med den 3 december till och med den 12
december.

Mer om besöksförbuden på sodertalje.se

Frågor och svar om besöksförbud på
vård- och omsorgsboenden
Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälliga besöksförbud på samtliga särskilda boenden för
äldre i Södertälje kommun. Förbudet gäller från och med den 3 december till och med den 12
december.

Läs de vanligaste frågorna samt svaren om besöksförbuden på sodertalje.se

Distansundervisning på Södertäljes
kommunala gymnasier
Gymnasieskolan övergår från och med måndag den 7 december till distansundervisning. Detta gäller
till och med onsdag den 6 januari.

Mer om undervisning på distans på sodertalje.se

Barn ska stanna hemma om någon i
familjen har covid-19
Symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad
covid-19. Det framgår av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Sedan tidigare gäller det
för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Mer om när barnen ska stanna hemma på sodertalje.se

Kommunen tar i med hårdhandskarna
mot dans på festlokaler
I flera steg tar nu Södertälje kommun i hårdare för att få festvåningsansvariga att ta sitt ansvar för
fortsatt smittspridning av covid-19.

Mer om aktuella kontroller mot dans på sodertalje.se

Kommunens första stopp av dans på
festlokaler
Miljönämnden har nyligen beslutat att förbjuda dans på festvåningar där flera hundra personer
samlas. Detta har miljönämnden gjort för att begränsa risken för smittspridning.

Mer om kontroller sedan slutet på november på sodertalje.se

Södertälje kommun stänger samtliga
bokningsbara idrottsanläggningar
För att minska smittspridningen av coronaviruset i samhället stänger Södertälje kommun sina
kommunala idrottsanläggningar från och med fredag 27 november.

Mer om vad som gäller för idrottsanläggningarna på sodertalje.se

Vintrig kampanj på skyltar i Södertälje
Tack för att du: håller avstånd, stannar hemma vid symtom och tvättar händerna. De budskapen har
synts på JCDecaux-reklamskyltar i Södertälje sedan i höstas. Skyltarna har nu fått ett vintrigt
utseende och tillägget: Det är en annorlunda vinter.

Mer om skyltar med information om hur vi skyddar oss mot smittspridning på
sodertalje.se

1177 Vårdguiden
informerar
Glöm inte möjligheterna att lämna prov runt
covid-19. Här hittar du information om de olika
prov som du kan lämna för att se om du har
eller haft covid-19. Du får också veta mer om
provsvaren.

Mer om att lämna prov runt covid-19 på
1177.se

Du kan självskatta dina
symptom
Ska jag kontakta vården eller räcker det att jag
stannar hemma med mina symtom? Gör vårt
självskattningstest för att få vägledning.

Hela artikeln om självskattning 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. Artikel om krisledningsnämndens upprättande 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 kunde man läsa i en webbartikel hur krisledningsstaben reaktiverades 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.

Södertälje kommun
151 89 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 26
Tfn: 08–523 010 00
Web: www.sodertalje.se
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Org.nr. 212000–0159

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, vänligen besök sodertalje.se/gdpr
Avregistrera

