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Kommunens insatser kring Covid-19
Midsommarfirandet kommer för allmänheten att se annorlunda ut i år, vi har en önskan och förhoppning om
att allmänheten ser vikten i att fortsatt hålla i, hålla ut, hålla avstånd och respektera myndigheters riktlinjer och
visa hänsyn till sina medmänniskor. Det är tillsammans som vi skapar Sveriges planaste kurva.
Vi har turen att leva och bo i en väldigt vacker kommun, med det sagt innebär det även att många väljer att
resa hit under sin lediga tid, under den här länken bör man som besökare ta del av aktuella riktlinjer.
I Markaryds kommun, liksom övriga aktörer i Kronobergs län fortsätter att följa de nationella riktlinjerna
gällande Covid-19 från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter och gör inte avsteg från dessa.
Detta i enlighet med ett gemensamt inriktningsbeslut taget av krisaktörerna i länet. Markaryds kommun
hanterar frågan om COVID 19 på högsta nivå genom vår krisledningsstab. Vi prioriterar vår verksamhet och
våra resurser så att största möjliga skydd för äldre, sjuka och andra riskgrupper i samhället kan uppnås.
Under vecka 25 har krisledningsstaben i Markaryd hanterat följande frågor:
•
•

•

Fortsatt besöksförbud på våra äldreboenden enligt beslut av Folkhälsomyndigheten, beslutet gäller
för närvarande fram till den 31 augusti.
Internt i kommunen har en organisation för logistik kring provtagning av personal med
samhällsviktig verksamhet (prio-grupp 3) organiserats. Ansvar för samordningen gentemot regionen
ligger på Länsstyrelsen.
Under sommaren kommer ingen personal i administrativ tjänst att arbeta på distans i kommunen. På
grund av semesterledigheter behöver de som är i tjänst vara på plats för att serva våra medborgare
och verksamhetsutövare i kommunen
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