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Presskommuniké 2020-06-12 
 

Kommunens insatser kring Covid-19 
 
I Markaryds kommun ligger, enligt regionens veckorapport antalet totalt bekräftade fall på 84 mot förra 
veckans 82. Det är fortsatt av största vikt att både vi inom kommunen, men även allmänheten och besökare 
fortsätter att ta smittorisken på största allvar och med det i åtanke fortsätta följa myndigheters riktlinjer för att 
minska smittspridningen. 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 24 har krisledningsstaben i Markaryd hanterat följande frågor: 

• Inrapportering och sammanställning av personal som har tidigare erfarenhet eller utbildning inom 

vård- och omsorg är genomförd. Syftet är att om personalläget blir kritiskt inom omsorgen ska vi 

kunna omfördela personal internt. Personalläget är stabilt och detta är mer att betrakta som ett 

planeringsunderlag. 

• Skyltar med uppmaning att hålla avstånd till varandra har satts upp på kommunens badstränder. 

• Från och med måndag den 15 juni ska våra anställda som får symptom som liknar Coronasymptom 

kunna testas i på Lasarettet i Ljungby. Den interna logistiken i kommunen är under utarbetande. 

Testning kommer ske efter godkännande/prioritering av arbetsgivaren och tilldelning av testplats av 

Länsstyrelsen. 

• Krisledningsstaben har under veckan arbetat igenom ett antal tänkbara scenarios som påverkar vår 

planering kring Covid-19. 

För ytterligare information kontakta… 

Krisledningsfrågor 

Bengt-Ove Olsson 

Stabschef 

0433-721 26 

bengt-ove.olsson@markaryd.se  

Politiska beslut 

Bengt Germundsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

0433-720 10 

bengt.germundsson@markaryd.se  
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