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Kommunens lägesuppdatering kring Covid-19

Under veckan har det kunnat noteras en ökning av antalet smittade och inlagda på sjukhus i länet. För
Markaryds del har det endast konstaterats tre nya fall gentemot föregående vecka 114 (111) Siffran inom
parentes förra veckans antal.
Markaryds kommun sticker för närvarande inte ut i statistiken, vilket är glädjande. Vi tolkar detta som att
allmänhet, näringsliv och föreningsliv tar stort ansvar i att stoppa spridningen av covid-19. Efter
gårdagens beslut från regeringen ser vi att det är av stor vikt att alla fortsätter ta sitt ansvar. Detta för att
även personer som tidigare omfattats av restriktioner ska kunna röra sig ute i samhället och träffa sina
närstående. Samt för att ge arrangörer möjlighet att anordna allmänna sammankomster för en större
publik på ett fortsatt tryggt sätt.
Länsstyrelsen kallade till samverkanskonferens en så kallad ISF i onsdags under ledning av
Landshövdingen för att skapa en gemensam lägesbild av hur arbetet rullar på i kommunerna och vilken
förmåga kommunerna besitter för att hantera ett eventuellt lokalt utbrott. Markaryds kommun följer
kontinuerligt läget på förvaltningsnivå, men kommunens Medicinskts Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
samt säkerhetschef och kommunikatör deltar och följer kontinuerligt, genom sina nätverk läget och
utvecklingen såväl regionalt som på nationell nivå. Från central nivå finns ett stort intresse att följa hur
arbete och samverkan kring Covid-19 sker på regional nivå.
Möjlighet till införande av regionala riktlinjer/allmänna råd finns sedan den 19 oktober.
Smittskyddsläkaren informerade vid ISF i onsdags att det vid ett större lokalt utbrott kan bli aktuellt med
införande av regionalt allmänt råd för Kronobergs län, men inget som är aktuellt att göra i nuläget. Vid
ett ev. införande i länet eller delar av länet, kommer detta att ske genom samråd med Region Kronoberg
och Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen ansvarar för att kalla berörda kommuner med kort varsel för
samråd om det blir aktuellt med lokala allmänna råd i Kronobergs län.
Markaryds kommun fortsätter lokalt med tillsynskontroller på restauranger och pubar, anpassar vår
kommunikation utifrån smittläget i kommunen och myndighetsbeslut samt upprätthåller en beredskap att
gå i stab på såväl förvaltningsledningsnivå inom socialförvaltningen som centralt genom att vid behov
återaktivera krisledningsstaben.
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