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Coronaviruset och covid-19
Fredag 17 april 2020
0370-67 80 00, info@vaggeryd.se, Box 43, 568 21 Skillingaryd, www.vaggeryd.se

Vaggeryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med
länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Coronaviruset orsakar begränsningar i kommunens verksamheter, såsom skolor, äldreomsorg, med
mera. All information om detta samlas på kommunens hemsida, www.vaggeryd.se/corona.
Detta nyhetsbrev ges ut med samlad information från kommunens webbplats. Nyhetsbrevet
publiceras fredag eftermiddag. Tänk på att informationen ändras i takt med att nya riktlinjer kommer
från myndigheter. Följ därför www.vaggeryd.se för att få de senaste nyheterna.

Take Away
från bibblan

Teknikllektion med Hamid Al-Aref, lärare på natur- och teknikprogrammet på Fenix.
Eleverna följer med via sina datorer.

Lyckad undervisning
i tomma klassrum
Sedan mitten av mars pågår fjärrundervisning för fullt på gymnaiseskolan
Fenix i Vaggeryds kommun.
När regeringen och folkhälsomyndigheten
gick ut med en rekommendation om att
undervisning i gymnasieskolor ska ske
på distans ställde skolan snabbt om till
fjärrundervisning.
– Den distansundervisning som vi har
haft de här veckorna tycker jag har gått
över förväntan. Eleverna tar det här på stort
allvar. Jag tror att jag har haft i princip
100% närvaro, det är bättre än vad det
brukar vara när vi har närstudier, säger

Elisabeth Eriksson, lärare på Vård- och
omsorgsprogrammet.
Stort engagemang
Efter några veckor med fjärrundervisning
kan rektorerna på Fenix konstatera att
fjärrundervisningen har fungerat bra för
både lärare och elever.
– Vi är stolta över det engagemang vi
ser. När vi går runt på skolan så är det en
annorlunda syn som möter oss, tomma
klassrum, men lärare som undervisar för
fullt, säger rektorerna Anders Crona och
Karin Jakobson. n

På biblioteket i Skillingaryd och Vaggeryd kan du få dina böcker i en Take
away-kasse som du själv hämtar!
Vill eller kan du inte besöka bibblan? Beställ en Take away-kasse från oss genom
att ringa eller mejla och namn, personnummer/lånekortsnummer samt vilka
böcker du vill låna. Det kan vara särskilda
boktitlar, författare, genrer eller böcker du
har reserverat
Säg när du kan hämta kassen (inom
bibliotekets öppettider) och på vilket
bibliotek. Du får gärna ringa när du är
utanför.
Vi ställer din bokkasse utanför biblioteket (om det inte regnar).
Vaggeryds: telefon: 0393 – 67 87 90,
vaggeryds.bibliotek@vaggeryd.se
Skillingaryds: Telefon: 0370 – 67 81
01, skillingaryds.bibliotek@vaggeryd.se
Samtliga evenemang och aktiviteter på
biblioteken är inställda april månad ut.
Hoks och Hagshults bibliotek är stängda tillsvidare av smittspridningsskäl. Tänk
på att endast besöka biblioteket om du är
frisk! n

www.vaggeryd.se/corona

Stödåtgärder till föreningslivet
Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar föreningslivet i Vaggeryds kommun. Därför har kommunen nu
vidtagit ett antal åtgärder för att stötta föreningar där det
finns behov.
– Många av våra ideella föreningar drabbas hårt av det rådande
läget med det nya coronaviruset. Kommunen finns alltid tillhands
för att stötta föreningslivet, men det är extra viktigt i den allvarliga
situation som vi befinner oss i. Vi ser behovet av extra insatser och
gör vad vi kan för att underlätta för föreningarna under den här
svåra tiden, säger Sverker Bernhardsson, ordförande i kultur- och
fritidsnämnden.
Detta är stödåtgärderna till föreningar i Vaggeryds kommun:
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd kommer inte påverkas av
covid-19 på grund av färre aktiviteter hos föreningar. Kommunen
kommer att betala ut motsvarande summa 2020 som för 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen håller sina anläggningar och
annan verksamhet igång så länge Folkhälsomyndigheten inte säger
något annat. Bokade kommunala anläggningar/hallar kan avbokas
med kort varsel utan extra kostnad.

Kommunen ger möjlighet att på begäran om anstånd senarelägga
inbetalningar till Vaggeryds kommun. Anståndsprövning görs av
respektive organisation, kontaktuppgifter se faktura. Föreningen
måste själv aktivt begära anstånd.
Beviljade arrangemangsbidrag gäller året ut ifall arrangemanget
skulle behövas flyttas fram under året.
Gemensamma krafter
Kultur- och fritidsförvaltningen finns tillgängliga för att fånga
in föreningarnas fråge- och problemställningar och för att med
gemensamma krafter hitta vägar till olika åtgärder och stöd utifrån
föreningarnas unika verksamhetssituation. Vi rekommenderar att
dokumentera kostnader och intäktsbortfall kopplade till covid-19
för att i efterhand kunna söka kompensation.
Vi kommer att göra vårt yttersta för att göra utbetalningar av
bidrag så fort som möjligt för att hjälpa till med föreningarnas
likviditet..n
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Socialförvaltningen stänger
delar av verksamheten
För att minska smittspridningen har
Socialförvaltningens ledningsgrupp
beslutat att tillfälligt stänga ned delar
av sin verksamhet.

Förstärker
bemanningen

De verksamheter som berörs är:
Mötesplats, som ansvaras av IFO öppenvård och AME, i Skillingaryd (Jupiter)
stängdes tisdagen 7 april. Vi kommer istället att jobba med uppsökande och individuella kontakter med målgruppen.
Dagverksamheten för dementa på Furugården samt växelvårdsplatserna på Sörgården och Furugården. Dessa verksamheter
stängs tillfälligt från och med tisdagen
den 14 april. Vid behov av ökade insatser
kontaktas biståndshandläggare.
Socialkontorets reception
Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer Socialkontorets reception att
ha förändrade öppettider. Receptionen är
öppen mellan 08-12, måndag till fredag.
Telefontiderna är oförändrade.
Digital teknik hjälper äldre att hålla
kontakt med anhöriga
För att skydda de boende och minska
risken för smitta har vi sedan tidigare infört
ett besöksförbud på alla kommunens vårdoch omsorgsboenden. Vi arbetar också
aktivt med att minska risken för en ökad
ensamhet bland de boende. Som en del i

detta arbete får de äldre hjälp med olika
digitala lösningar så att de kan ta kontakt
med nära och kära.
– Det känns bra att kunna erbjuda en sådan
här lösning. Ett digitalt möte kanske inte
motsvarar en kram från någon närstående
men det kan ändå vara jättemycket värt för
våra äldre i rådande situation. De får möjlighet att se och prata med sina barn och
barnbarn, säger Lotta Damberg, socialchef
i Vaggeryds kommun. n

Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun
befinner sig i ett läge som är ansträngt men
under kontroll, men vi vet också att läget
imorgon kan vara ett helt annat. Mot bakgrund av detta förbereder vi oss nu genom
att förstärka bemanningen inom vård och
omsorg.
Arbetsuppgifterna kommer att anpassas
efter din utbildnings- och erfarenhetsbakgrund samt verksamhetens behov. Du kommer främst att arbeta med att ge omsorg,
vård och service. I detta ingår många stimulerande och varierande arbetsuppgifter.
För dig som är legitimerad sjuksköterska
kommer arbetet att bestå av sedvanliga
sjuksköterskeuppgifter där du är en viktig
del av en god och patientsäker vård.
Behovet i verksamheterna kan se annorlunda ut från dag till dag, vilket innebär att
du kommer bli placerad där du behövs som
mest. De verksamhetsområden som du kan
komma att bli placerad inom är: särskilt
boende, hemtjänst, gruppbostad (LSS), socialpsykiatrin, kostenhet och nattpatrullen.
Ansökan för att göra en görs på kommunens webbplats. n

Behöver du hjälp, eller vill du hjälpa till?
Behöver du hjälp – eller vill du kanske hjälpa? Här finns
information om hur du kan göra skillnad.
Tillsammans med kyrkorna i Vaggeryds kommun och socialförvaltningen har ett forum skapats för de som behöver hjälp och för
de som vill hjälpa till när coronaviruset och covid-19 kan orsaka
oro, särskilt bland sårbara grupper.
För dig som söker hjälp
Ska du begränsa dina nära kontakter och stanna hemma så mycket
som möjligt? Har du just nu inte själv någon som kan handla åt
dig, så kan du få hjälp.
Inhandlingshjälpen är riktad till de personer som tillhör risk-

grupperna. Kontaktuppgifter: Vaggeryds kommun, växel tel: 0370
- 67 80 00, e-post: info@vaggeryd.se eller Svenska kyrkan, tel:
070-611 58 53, jennie.skarph@svenskakyrkan.se
För dig som vill hjälpa till
Vill du vara med och ge hjälp? Det kan handla om att köra en
matkasse till äldre människor, hämta receptfria läkemedel, eller på
annat vis stötta personer i sårbara grupper. Via numret nedan når
du Göran Svensson på Vaggeryds kommun som är redo att ta emot
dina funderingar. Kontaktuppgifter: Vaggeryds kommun, växel tel:
0370 - 67 80 00, e-post: info@vaggeryd.se eller Göran Svensson,
tel: 073-229 84 23, goran.svensson@vaggeryd.se n
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INFORMATION OM COVID-19

Du som är 70 år eller äldre –
begränsa dina nära kontakter
Vi rekommenderar att du som är 70 år eller äldre
begränsar dina nära kontakter och stannar hemma
så mycket som möjligt under en tid framöver.
Den nya virussjukdomen covid-19 har utvecklats till en
pandemi och sprids nu i Sverige. Du som är 70 år eller
äldre tillhör en riskgrupp. Det visar erfarenheter från Kina
och Italien, där en smittspridning pågått en längre tid.
Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra
från att smittas av covid-19. Då värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad.
Så håller du dig frisk
För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig som är
70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör
låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker
eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att
till exempel handla mat eller uträtta ärenden.
Så undviker du att smitta andra

Genom att begränsa dina nära kontakter blir färre sjuka,
vilket leder till en avlastning för sjukvården. Om alla
hjälper till stöttar vi sjukvården som under en begränsad
tid kommer att ha en hög arbetsbörda.
Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller
flera av följande symtom:

•
•
•
•

hosta
feber
andningsbesvär
snuva

•
•
•
•

halsont
huvudvärk
muskel- och ledvärk
illamående.

Håll ut – det går över
Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en
situation då man behöver hålla sig från andra människor.
Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med
nära och kära, eller hålla kontakt via dator och sociala
medier.
Åtgärderna för att begränsa nära kontakter är under en
avgränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du
tycker är roligt och stimulerande.

Viktiga telefonnummer

Riskgrupper

För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Det visar tillgängliga
studier kopplade till utbrottet av covid-19. Därför tillhör du
som är 70 år eller äldre en riskgrupp.

För sjukvårdsrådgivning, besök Vårdguiden, www.1177.se
eller ring telefonnummer 1177, linjen är öppen dygnet runt.
Om du känner oro ring Äldrelinjen, 020-22 22 33.
Öppet vardagar 8-19, helger 10-16.
Vid livshotande tillstånd ring 112.

Personer med hög ålder i kombination med till exempel
högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller
diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

Du som är 70 år eller äldre 20033 Svenska

Om du är sjuk ska du stanna hemma för att ta hand om
dig själv och för att undvika att smitta andra, även om du
bara har milda symtom. Undvik nära kontakter med
andra människor när du är sjuk.

Så hjälper du sjukvården

