Webbversion

Nyhetsbrev, nr 8, torsdag den 28 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.
Ni kommer kunna läsa om hur medarbetare utbildas i hur de ska skydda sig och omsorgstagare mot
viruset, hur vi alla trots förbud mot stora folksamlingar kan ta del av ett digitalt program på
nationaldagen samt hur volontärer hjälper till med enklare vardagsärenden, med mera.

Film: Så skapade utbildning i
hygienrutiner lugn hos medarbetare
Sedan covid-19 började spridas i Södertälje har mer än 80 utbildningstillfällen genomförts för
medarbetarna som arbetar med vård- och omsorg på Södertälje kommun. Mattias Carlsson,
områdeschef för hälso- och sjukvårdsenheten har hållit i flertalet av dessa. Han håller sig uppdaterad
med ny information om coronaviruset och hur man skyddar sig mot att bli smittad.

Läs hela artikeln om utbildningsinsatserna runt skyddsrutiner på Södertälje.se.

Hjälp med enklare vardagsärenden
Är du över 70 år eller tillhör du en riskgrupp? Behöver du hjälp med att till exempel handla mat eller
hämta mediciner eller andra ärenden?

Länk till hela artikeln på Södertälje.se om hjälp med enklare vardagsärenden.

Provtagning för covid-19 nu möjlig för
medarbetare inom hemtjänst och
personlig assistans
Nu erbjuds provtagning för covid-19 för medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans som är
sjukskrivna hemma med symtom.

Länk till artikel på Södertälje.se om provtagning för medarbetare inom hemtjänst och
personlig assistans.

Fortsatt smittspridning i
samhället i centrum för
pressträff
Det finns en längtan efter att läget ska vara normalt, men så är
det inte än. Smittspridningen i Södertälje som samhälle är stor
och vi behöver alla fortsätta följa restriktioner. Det sa flera
kommunrepresentanter på den pressträff som Södertälje
kommun höll på onsdagen med anledning av coronapandemin.

Länk till hela artikeln på Södertälje.se om temat för
veckans pressträff i stadshuset.
Om du vill läsa vad som sades på förra veckans
pressträff, dagen före Kristi himmelsfärd, följ länk till
artikeln på Södertälje.se.
Längst ner i artiklarna finns även möjlighet att se pressträffarna
som filmades.

Nationaldagsfirande i kommunens
digitala kanaler – Johan Giesecke
huvudtalare

År 2020 uteblir det traditionsenliga nationaldagsfirandet på Torekällberget med
anledning av covid-19. Men Södertälje kommun ställer inte in, utan ställer om. Årets
nationaldagsfirande kommer alla kunna ta del av på sodertalje.se, på Facebook med
mera – genom ett förinspelat specialprogram. 2020 års nationaldagstalare är den
före detta statsepidemiologen och södertäljebon Johan Giesecke.
Läs om hela programmet via länk till artikel på Södertälje.se.

Den digitala Frukostklubben 28 maj
med tema besöksnäringen
Frukostklubben den 28 maj sände igen på torsdagen, denna gång med tema besöksnäring och
evenemang som drabbats extra hårt av krisen.

Länk till hela artikeln med möjlighet att se film från Frukostklubben, på
Södertälje.se/företagande.

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
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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