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Kommunens insatser kring Covid-19
Vi ser fortfarande en uppåtgående trend i antalet bekräftade fall i Kronobergs län. I Markaryds kommun
är det, liksom föregående vecka, 31 nya fall av covid-19. Detta är en bedräglig sjukdom, den syns inte, vi
kan inte ta på den och man kan både bära den med sig och föra den vidare, utan att vara medveten om
det. Det betyder att alla måste följa de rekommendationer som myndigheter beslutar om. Dessa
rekommendationer är nödvändiga att följa för att undvika att människor i vår närhet ska bli svårt sjuka
och i värsta möjliga fall avlida.
Under gårdagen höll regeringen en presskonferens, utifrån den har vi beslutat att tidigare beslut rörande
påverkade verksamheter står fast.
Trots att biblioteken i kommunen är en samhällsviktig verksamhet, som inte enbart erbjuder utlån av
diverse medier, utan även är en viktig mötes- och studieplats för många, där man bland annat även kan få
använda datorer, skriva ut och kopiera dokument. Har man under fredagen beslutat att förlänga
stängningen. I en kommentar säger Tord Gustafsson ”Biblioteken är en vital del av vårt samhälle, de
olika tjänster vi erbjuder är väldigt saknade. Vår personal har hittat oerhört uppskattade alternativ för att
vissa delar, som utlåning av medier, men vi saknar våra besökare – och besökarna saknar oss och
bibliotekens olika tjänster. Men ser man till hur smittspridningen i samhället för närvarande ser ut, varken
kan vi, eller bör vi öppna upp just nu.”
Markaryds kommun följer utvecklingen av covid-19 på internationell, nationell, regional och kommunal
nivå. Våra olika förvaltningar utför löpande riskanalyser och beslut tas kontinuerligt utifrån den aktuella
lägesbilden.
Allmänhet, näringsliv och föreningslivs påverkar den aktuella lägesbilden då den är ett direkt facit av
valen vi alla gör, därför ber vi er – följ rekommendationerna, möjliggör hemarbete i största möjliga mån,
och håll avstånd.
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