www.vaggeryd.se/corona

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 rekommenderar folkhälsomyndigheten att du som är 70 år eller äldre begränsar
dina nära kontakter och stannar hemma så
mycket som möjligt under en tid framöver.
Har du någon i din närhet som kan hjälpa dig
med ärenden, så fråga dem. Men undvik nära
kontakt med andra människor. 

För dig som söker hjälp

För dig som vill hjälpa till

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 riskgrupperna.

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.

Vaggeryds kommun
växel tel: 0370 - 67 80 00
e-post: info@vaggeryd.se

Svenska kyrkan
tel: 070-611 58 53
e-post: jennie.skarph@svenskakyrkan.se

Vaggeryds kommun
växel tel: 0370 - 67 80 00
e-post: info@vaggeryd.se

Direkt till samordnare av frivilliginsatser
tel: 073-229 84 23
e-post: goran.svensson@vaggeryd.se

Vaggeryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19
Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen och 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.
Tänk på att informationen ändras i takt med att nya riktlinjer kommer från myndigheter. Följ därför www.vaggeryd.se/
corona för att få de senaste nyheterna. Har du inte tillgång till dator? Kontakta kommunens växel tel.nr 0370-67 80 00.

