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Kommunens lägesuppdatering kring Covid-19
Smittspridningen i länet fortsätter, sedan förra veckan ser vi en ökning med ytterligare 17
konstaterade fall i Markaryds kommun. De allmänna råd vi har i Kronobergs län ersätts den 14
december med nationella allmänna råd. Syftet med dessa är att förhindra en ökad smittspridning till
följd av kommande högtider.
De nationella allmänna råden innebär att man ska…
• Umgås i en mindre krets. Att få och att sprida smittan vidare, ökar ju fler man träffar. Därför
är det viktigt att begränsa antalet möten och att göra anpassningar, för att till exempel kunna
hålla avstånd.
• Träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt. Ska du besöka någon person som bor på ett
särskilt boende i kommunen, följ aktuella riktlinjer för boendet.
• Anpassa sina traditioner på ett smittsäkert sätt.
• Undvika resor. Vid nödvändiga resor, planera så att resan kan genomföras på ett säkert sätt.
• Begränsa antalet besök i butiker. När man ska handla bör man göra detta på egen hand och
undvika att handla vid tidpunkter då många vistas i butiken.
Kommunens krisledningsstab uppmanar alla som bor och vistas i Markaryds kommun att följa och
respektera dessa riktlinjer. Vi är inne i en tid då det är extra viktigt att påminna om att varje enskild
människas val är avgörande för andra människors hälsa och framtid.
Kommunen kommer att kommunicera detta i sina egna kanaler. Information finns även att få hos
berörda myndigheter. Regeringen kommer på måndag även att skicka ut ett sms till alla invånare i
landet för att nå ut så brett som möjligt.
Under tisdagens kommunstyrelsesammanträde beslutades kring ett flertal insatser till förmån för
kommunens näringsliv, mer om detta kan ni läsa här.
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