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Kommunens insatser kring Covid-19
I Region Kronobergs veckorapport av antal konstaterade fall ligger Markaryds kommun på 23 nya
fall av covid-19. Trots att detta är en nedgång jämfört med föregående veckor behöver vi alla
påminna oss själva om att läget fortsatt är allvarligt, människor fortsätter att drabbas och vi är ännu
långt ifrån ett läge där vi kan tillåta oss själva att andas ut. Efterlevnaden av rekommendationerna är
överlag bra, men vi ser dock en negativ förändring i beteendet när man besöker våra butiker.
Näringsidkare och personal ser till och ansvarar på ett bra sätt för att butikerna följer
rekommendationerna, tyvärr är ansvarstagandet och förmågan att hålla avstånd inte alltid lika bra
bland kunder i butikerna. Då detta kan innebära att butiken blir tvungen att stänga får personal ofta
tillrättavisa kunder som inte följer rådande rekommendationer. Därför vill vi uppmana alla som rör
sig ute i våra butiker – håll avstånd, sprita händerna, handla ensam och möter du någon som du
känner, gå ut ur butiken om ni ska samtala – Dessa enkla val kan vara avgörande för våra butikers
fortsatta möjlighet att hålla öppet.
Från och med den 31 mars får danska och norska medborgare åter åka in i Sverige under
förutsättning att man kan uppvisa negativt covid-test. Vi välkomnar våra fritidshusägare såväl som
andra besökare tillbaka. Vi riktar samtidigt en skarp uppmaning till er att uppdatera er på de regler
Regering och Folkhälsomyndigheten har beslutat om, för att göra er vistelse så smittsäker som
möjligt.
Under gårdagens pressträff meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation
rörande gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss
närundervisning upphör att gälla efter den 1 april. Det innebär att det från och med den 2 april inte
längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för
gymnasieskolan. Huvudmän för gymnasieskolor har fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller
distansundervisning om det utifrån lokala förutsättningar skulle vara aktuellt.
Under förutsättning att smittläget tillåter är planen att samtliga elever i årskurs 3 ska få 100%
närundervisning från och med påsklovets slut tisdagen den 6 april fram till studenten den 10 juni.
Introduktionsprogrammet är enligt tidigare nationellt beslut undantagna distansundervisning.
KCM kommer att ha en kombination av när- och distansundervisning för årskurs 1 och 2 under
vecka 14 och 15, därefter lämnas ett nytt beslut.
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