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Kommunens lägesuppdatering kring Covid-19
Regeringen meddelade igår, den 21 januari, att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda
2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna återupptas. De undantas från
rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller
kommuner stängda. För våra verksamheter inom Kultur och fritid innebär det att kommunens
idrottshallar och simhall öppnas upp för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Lokaler och
deltagarantal anpassas utifrån gällande allmänna råd för att förhindra smittspridning samt
pandemilagens regler för att minska smittspridning. Max personantal är beräknade i respektive hall,
vilket även kommer att anslås vid dörrarna till hallarna. För övriga medborgare gäller att hallarna är
stängda och vi uppmanar till träning utomhus.
Gymnasieskola

Man vet att öppna skolor och tillgång till fritidsaktiviteter stärker hälsan hos barn och unga under
pandemin. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten även att gymnasiet gradvis återgår till
undervisning på plats i skolornas lokaler. Det innebär att från och med den 25 januari 2021 kommer
KCM att bedriva en kombination av när- och fjärr-/distansundervisning. Att undervisning bedrivs
på plats i skolans lokaler är det absolut bästa för våra elever och vi hoppas och tror att vi ska kunna
återgå till det normala i takt med att vaccineringen går framåt.
Grundskola

Elevernas säkerhet och välmående står i fokus i våra verksamheter. Smittskyddsläkaren och
folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt kommunerna i länet att bedriva undervisningen på
plats i grundskolan utifrån läget i Kronoberg. Vi gör löpande riskbedömningar, anpassningar och
granskningar för att möjliggöra en skyndsam omställning och hantering, ifall behov uppstår.
Vaccination

I Markaryds kommun har nu alla som tackat ja till vaccinering och som bor på särskilt boende blivit
vaccinerade. Nu planeras det för fullt gällande nästa steg som är vaccinering av dem som har
hemtjänst och/eller hemsjukvård. Planering sker löpande och dialog med övriga aktörer så att en
effektiv och patientsäker vaccinering kommer till stånd samtidigt som vi försöker använda det
känsliga vaccinet på ett bra sätt.
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