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Kommunens lägesuppdatering kring Covid-19
Smittspridningen i landet och i vårt län har avstannat något men ligger fortfarande på en hög nivå
vilket innebär fortsatt allvarligt läge. Det viktigaste vi kan göra nu är att fortsätta med god
handhygien, hålla avstånd, stanna hemma vid minsta symtom, fortsätta att begränsa sitt umgänge till
den lilla kretsen och som arbetsgivare fortsätta att möjliggöra och uppmana till hemarbete.
Sedan vårterminens start har våra skolor arbetat hårt för att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa
smittspridningen i sina verksamheter. Genom skolans aktiva arbete och återkommande information
till personal och vårdnadshavare har vi lyckats undvika ett större utbrott av Covid-19 i våra
skolenheter. Det är viktigt att ni som är vårdnadshavare håller era barn hemma då det finns smitta i
familjen eller då barnet uppvisar minsta lilla symtom.
Regeringen riktar en fortsatt uppmaning till regioner och kommuner att fortsätta att hålla
verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd till och med den 21
februari 2021. Kultur och fritidsförvaltningen har beslutet att hålla våra bibliotek stängda och
erbjuda uthämtning av böcker alternativt hemkörning kvarstår till den 21 februari, men kan
förlängas utifrån de beslut som fattas nationellt.
Regeringen anser att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och
unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. Detta gäller nu även aktiviteter för
gymnasieungdomar. Därför öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är
födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och
utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger
och därför görs en ändring i de allmänna råden. Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för
gymnasieungdomar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Kommunen öppnar nu
upp våra anläggningar, lokaler och verksamheter även för gymnasieungdomar födda 2002 eller
senare.
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