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Coronaviruset och covid-19
Fredag 27 mars 2020

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.

Behöver du hjälp,
eller vill du hjälpa till?
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.
Råd till dig som är över 70 år
Just nu rekommenderas du som är över 70
år att försöka undvika platser med många
människor, för att vara extra försiktig. Det
kan exempelvis vara kollektivtrafiken,
affärer eller apotek. Har du någon i din
närhet som kan hjälpa dig med ärenden, så
fråga dem. Men undvik nära kontakt med
andra människor. n

För dig som söker hjälp

För dig som vill hjälpa till

Om du är orolig för att bege dig ut, så finns det människor i
vår kommun som kan hjälpa dig med att få hem det du behöver. Inhandlingshjälpen är riktad till de personer som tillhör
riskgrupperna.
Numret nedan går till Jennie Skarph som är diakon i
Svenska kyrkan i Vaggeryds kommun. Jennie finns där för
samtal och stöd.

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.

Jennie Skarph
Telefon: 070-611 58 53
Mail: jennie.skarph@svenskakyrkan.se

Göran Svensson
Telefon: 073-229 84 23
Mail: goran.svensson@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se/corona

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden
Från och med måndag den 23 mars
råder besöksförbud på kommunens
särskilda boenden inklusive korttidsboenden. Beslutet är en ren försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya coronaviruset
covid-19. Besöksförbudet gäller tills
vidare men kommer att omprövas
regelbundet.
Enligt Folkhälsomyndigheten finns det
mycket hög risk för samhällspridning i
Sverige av coronaviruset covid-19. Med
anledning av de rekommendationerna har

Vaggeryds kommun beslutat att införa besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen inklusive gruppbostäder för personer med LSS-beslut.
– Det är extra viktigt att minimera
risken för smittspridning på våra särskilda
boenden. Besöksförbudet är en försiktighetsåtgärd, en tillfällig och förebyggande
åtgärd, säger Lotta Damberg, socialchef i
Vaggeryds kommun.

såsom gemensamma ytor samt de boendes
egna rum och lägenheter. Förbudet gäller
samtliga besökare och aktörer som inte
är nödvändiga för att verksamheten ska
fungera.
Undantag från förbudet
Besökare till boende som är i livets slutskede eller besökare som är nödvändiga
vid in- och utflyttning till äldreboenden är
undantagna förbudet. Undantag sker alltid i
samråd med områdeschef. n

Det här innebär besöksförbudet
Besöksförbudet gäller hela byggnaderna

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket meddelade under måndagen att alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av coronapandemin.
Skolverket avser att fatta beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och
med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial
till skolorna. Nationella prov i grundskolans årskurs 3 där genomförandet har påbörjats, avbryts. n
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Stödåtgärder till näringslivet
Detta är stödåtgärderna till
näringslivet i Vaggeryd kommun:
1. Kommunen ger möjlighet att på begäran om anstånd
senarelägga inbetalningar till Vaggeryds kommun, Vaggeryds Energi AB och Vaggeryd - Skillingaryds Bostads
AB. Anståndsprövning görs av respektive organisation,
kontaktuppgifter se faktura.
Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar näringslivet i Vaggeryds kommun. Därför har kommunen nu
infört ett antal åtgärder för att stötta företag och företagare
där det finns behov. I första läget handlar det om stöd för att
stärka företagens likviditet.
Åtgärdspaketet handlar om att ge möjlighet för företagarna att
fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronaviruset.
– Det är avgörande för Vaggeryds kommun att vi har ett fungerande näringsliv just nu, men även efter den allvarliga situation
som vi är i. Vi som kommun måste göra vad vi kan för att stödja
och stötta vårt näringsliv där det finns behov. Vi ska hjälpa till där
vi kan, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.
– Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag
i kommunen på olika sätt. Vi tar frågan på största allvar och ser
behovet av insatser och åtgärder. Vi jobbar aktivt med frågan om
vad vi kan göra för vårt näringsliv och kommer löpande ha en
dialog med företag och företagare om vilka behov som finns, säger
näringslivschef Johan Thorsell.n

2. Kommunen har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns. Detta görs i
dialog med respektive organisation.
3. Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är
nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska
tillstånds- och tillsynsärenden.
4. Kommunen kommer ta upp en dialog med företag
som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och
om önskemål finns kan de skjutas på framtiden.
5. Kommunen kommer genomföra en enkätundersökning för att fånga in företagens fråge- och problemställningar. Kommunen tillgängliggör en person för att
ledsaga företagen i den rådande situationen.
6. Kommunen öppnar för dialog kring möjlighet till
resursutbyte. Detta kan innebära att företag i utsatta
näringsverksamheter kan låta sin personal bidra i kommunal verksamhet under en period.

Ring bara 1177 om det verkligen behövs
Belastningen på 1177 är nu mycket
hög - därför är det viktigt att du som
har frågor om coronaviruset och
covid-19 i första hand söker svar på
1177.se eller ringer 113 13.
Det är många som ringer till 1177, köerna
långa och pressen är hög på personalen
som jobbar där. Vi behöver alla hjälpas åt

så att de kan ta de nödvändigaste samtalen. Om möjligt, sök information på 1177.
selänk till annan webbplats eller ring vårt
nationella informationsnummer 113 13.

De flesta som får covid-19 blir inte
svårt sjuka och behöver heller inte
kontakta vården. Bara den som är
mycket sjuk ska ringa telefonnummer
1177 eller en vårdcentral. Den som har

mycket svårt att andas ska ringa 112.
Sök information på Vårdguiden
1177.se i första hand. n
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Värdebevis till kommunens medarbetare
stöttar lokala företag
Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar de
lokala företagen i Vaggeryds kommun. Medarbetare i Vaggeryds kommun får därför värdebevis till värde av 300 kr att
använda för att handla lokalt och på så sätt mildra de negativa effekterna som drabbat företag till följd av coronaviruset.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, i kommunens
förvaltningar och bolag, som med stort engagemang arbetar för att
hålla i gång våra verksamheter och bidrar till att samhällsviktiga
viktiga funktioner fungerar. Med värdebeviset vill vi tacka medarbetarna och samtidigt gynna lokala företag som just nu behöver all
stöttning, säger Annika Hedvall, kommundirektör.
Värdebeviset, som delas ut till alla visstid- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen, är på 300 kronor och gäller som
betalning för ett köp hos företag belägna i Vaggeryds kommun.
Företagen sparar samtliga värdebevis som används vid köp och
fakturerar sedan kommunen. Sista dag att använda värdebeviset är
den 15 maj.
– Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas lokala
butiker och företag i kommunen på olika sätt. Det här är ett sätt att
uppmuntra till att handla i kommunen just nu när det behövs som
mest, säger Johan Thorsell, näringslivschef, i Vaggeryds kommun.

– Vi är i tuffa och utmanade tider. Men vi ska ta oss igenom det
här tillsammans. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb i en
tuff situation och vi vill på ett positivt sätt uppmärksamma detta.
Samtidigt vet vi att den lokala handeln och servicen är en viktig
livsnerv både nu och i ett liv efter corona. Därför är vi i politiken
helt överens om att som en uppmaning till alla stötta genom att
handla lokalt, håll ihop och på så vis tar vi igenom oss denna stora
prövning, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson. n

Enkät för företag under covid-19
Vaggeryds kommun vill skapa en lägesbild av hur situationen med coronaviruset
påverkar företagen i kommunen. Därför
släpper vi nu en enkät där du och ditt företag kan bidra med värdefull information.
Vaggeryds kommun följer utvecklingen

av coronaviruset (covid-19) och vi vill med
det här formuläret skapa en lägesbild av
hur situationen med coronaviruset påverkar
näringslivet i Vaggeryds kommun. Både
effekter som vi redan nu ser samt effekter som vi ser på sikt. En bättre lägesbild

Följ kommunfullmäktige via webb-tv
Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd,
måndagen den 30 mars 2020 klockan
17.00.
Kommunfullmäktiges sammanträden i vår
kommer att genomföras på de datum som
tidigare fastställts. Vaggeryds kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill därför undvika att många

personer är på samma plats under flera
timmar. Kommunfullmäktige går från 41
ledamöter till 23 där majoriteten Femklövern blir 12 och övriga i oppositionen blir
11 ledamöter.
Du som kommuninvånare är välkommen att ta del av mötet, vi rekommenderar att du följer via webb-tv.

ger oss bättre möjligheter att tillsammans
kraftsamla där det behövs och sätta fokus
på frågor som är viktiga. Enkäten finns på
kommunens webbplats. n

