Lägesrapport covid-19
Vecka 48

FAKTA

Vad har hänt? Vad har vi gjort? Röd text uppdaterad sen förra veckan

• Information ges fortlöpande till medborgare, anställda, förtroendevalda och specifikt till
vårdnadshavare förskola/skola samt brukare inom äldre- och omsorgsverksamheten.
• Kommunen deltar på samverkansmöten i regionen på inriktande nivå, samordnande nivå
samt i kommunatörsnätverk.
• Kommunens ledningsgrupp genomför avstämningsmöten 1 ggr/vecka
• Beslut har tagits att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt.
Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
• Lägesrapport ”påverkan samhällsviktig verksamhet” skickas till länsstyrelsen enl. rutin
och uppföljning av påverkan inom resp. verksamhet görs kontinuerligt.
• Efter beslut pågår nu ett projekt att bygga upp ett beredskapslager för skyddsutrustning
inom kommunen.
• Beslut har tagits av kommunens ledningsgrupp att händelsen ska ses som en
extraordinär händelse från 19/11
• De lokala allmänna råden är förlängda till den 13 december.
• Ny gemensam inriktning antogs den 23/11 i Samverkan Stockholmsregionen kring
distansundervisning gymnasiet samt öppethållande av samhällsviktig verksamhet.

INRIKTNING

Gemensam målbild - inriktning
Vår övergripande åtgärdsplan
Vi ska hantera situationen med så små störningar som möjligt i
kommunen med en tidshorisont på 3 månader
Vi följer nationella och regionala riktlinjer avseende skola,
arbetsgivare, vård och omsorg samt övriga råd/anvisningar.
Vi säkerställer ledningsfunktioner i alla samhällsviktiga verksamheter
Riskbedömningar ska göras fortlöpande i alla verksamheter och
prioriteringar av aktiviteter utifrån rådande situation.
Vi ska säkerställa skyddsutrustning för vissa verksamheter
Vi ska fortsätta verka i aktiverat läge och kunna snabbt delta i
regionala möten

ANTAGANDE

Analys o planeringsförutsättningar
Vi kommer att ha en fortsatt smittspridning under hösten/vintern
Vi kan fortsatt komma att få avlidna i covid-19 inom äldrevård och
omsorg
Vi kan komma att få ett stort personalbortfall
Vi kan komma att få svårt med tillgång till skyddsutrustning
Vi kan behöva utöka öppettider på förskolor för vårdnadshavare som
arbetar inom samhällsviktig verksamhet
Vi kan behöva omfördela personal till annan verksamhet

KOMMUNIKATION

Målet med kommunikation
Målgrupper och kanaler
Kommunikationen ska vara samordnad med länets aktörer
Fakta och direkthänvisningar ska delges för att undvika
ryktesspridning och desinformation.
Information ges externt och internt om vad kommunen gör för
åtgärder. Vi tar hänsyn till patientsekretessen vid konstaterat
fall i kommunens verksamheter. Vi medverkar till
smittspårning vid behov.
Viktigt att även information delges enskilda/privata utförare
inom kommunens geografiska område.

-Rutiner vid lämning och hämtning ses över
-Utflykter minimeras
-Simundervisning ställs in.
-Skapande skola-aktiviteter, teater etc bokas
om till ett senare tillfälle.
-Inga nya VFU-studenter under november
-Prao ställs in helt.
-Tillsyn av verksamheter sker digitalt/utomhus.
-Vuxenutbildningen = distansundervisning
-Gymnasiet kör distansutbildning 4
dagar/vecka fram till jul
-Idrottsundervisningen övergår till teori
-APL (praktik för eleverna) – inga nya i nov.
men genomförs för redan placerade.

Alla verksamheter har öppet, men inga
evenemang eller extra aktiviteter
arrangeras.

Verksamheter såsom dagverksamhet,
daglig verksamhet och växelvård är
öppet igen från 28/9

Öppna förskolan flyttar sin
verksamhet utomhus tillsvidare

Från och med den 12 november
avråds från besök på Tyresös äldreoch omsorgsboenden på grund av den
kraftigt ökande smittspridningen.
Anhöriga uppmanas att ha kontakt
med hjälp av telefon eller digitala
hjälpmedel, och personalen assisterar
och hjälper till vid behov.
Rekommendationen gäller nu till och
med den 13 december, men kan
komma att förlängas
Inventering och inköp av skyddsutrustning för att klara
behoven görs kontinuerligt

Avhjälp akut felanmälning på
fastigheter sker med
säkerhetsavstånd

Kvarnhjulet stänger lokalerna för fester.

Dialog med näringslivet finns kring beslutade
åtgärdspaket samt med svenskan kyrkan kring
samordning volontärer

Idrottshallar hålls öppna

Antal besökare i Servicecenter är begränsat till fyra –
besöksdatorerna får endast användas för ärenden.

Övrig felanmälan hos HG åtgärdas
inte tillsvidare

Kulturenheten ställer in alla
inomhusevenemang tillsvidare

Bemanningspoolen förlängs till januari

Max 5 besökare samtidigt i
receptionen.

Lokaler hyrs inte ut till privatpersoner alls
från tillsvidare, undantaget barnkalas i
gymnastiksalar.
Inga naturguidningar genomförs.

Kommunledningsgruppen beslutade den 10 november
om att inga julbord eller andra julaktiviteter som
innebär att hela enheter eller medarbetare träffas
fysiskt kommer genomföras i år, för att bidra till
minskad smittspridning. Medarbetare kommer istället
att få en julgåva.

Övrig information
Smittläget i verksamheterna

Personalläge

Det finns just nu konstaterad smitta på boenden i
kommunen. Personer som berörs, som brukare eller
anhörig, informeras alltid om smitta finns i hens närhet.
Värt att komma ihåg är att denna information
är dagsfärsk och status på smittläget förändras ständigt.

Personalläget i kommunen i stort har inte förändras
nämnvärt från föregående vecka. Inom både förskola och
grundskola så har i nuläget flera enheter en större
påverkan till följd av sjukfrånvaro bland personalen. Alla
förskolor och skolor håller öppet men vi följer denna
utveckling noggrant.

Skyddsmaterial
I dagsläget har vi skyddsmaterial som täcker behoven,
men det finns även behov av att utöka lagret. Viss brist
kan komma att uppstå främst för handskar, som det just
nu råder global brist på.

Testning av personal
Region Stockholm har öppnat ett snabbspår för testning av
personal inom samhällsviktig verksamhet och
testningsrutinerna för personal inom vård och omsorg har
förenklats. Prioritetsordningen för testning är som följer:
1. Patienter
2. Boende och personal inom vård och omsorg
3. Personal i samhällsviktiga funktioner
4. Allmänheten

Påverkan samhällsviktig verksamhet
Verksamhet

Påverkan

NIVÅ
Kritisk påverkan

FÖRKLARING
Följande tre kriterier är uppfyllda:

•
•

Omsorg av äldre och
funktionshindrade
Förskola /skola
Socialtjänst
Dricksvatten-försörjning

•

Verksamheten kan inte genomföras enligt plan, lagstadgade
och andra krav uppfylls inte
Tillgängliga resurser är uttömda och nya kan inte tillföras eller
omfördelas
Belastning på personal eller funktioner/verksamheter är övermäktiga

Allvarlig påverkan

Ett eller två av kriterierna ”kritisk påverkan” är uppfyllda

Betydande påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda:

•
•
•

Avloppshantering
Renhållning

Verksamheten genomföras delvis enligt plan, lagstadgade och andra
krav uppfylls endast till viss del
Tillgängliga resurser är ansträngda
Belastning på personal eller funktioner/verksamheter börjar bli
övermäktiga

Väghållning

Måttlig påverkan

Ett eller två av kriterierna ”betydande påverkan” är uppfyllda

Central ledning

Ingen påverkan

Följande tre kriterier är uppfyllda:

Kommunikation

•
•
•

Verksamheten genomföras enligt plan, lagstadgade och andra krav
uppfylls.
Tillgängliga resurser är tillräckliga
Belastning på personal eller funktioner/verksamheter är normal
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