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Kommunens insatser kring Covid-19
I Markaryds kommun ser vi en ökning av antalet smittade. Regionen redovisar varje vecka statistik på
kommunnivå. Denna vecka ligger antalet bekräftade fall på 77 mot 61 förra veckan. Det är därför 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 22 har krisledningsstaben i Markaryd hanterat följande frågor:
•

•
•

•

Handlingsplaner på förvaltningsnivå har under de senaste veckorna redovisats för krisledningsstaben.
Planerna har sin grund i den av kommunstyrelsen nyligen antagna pandemiplanen och bygger på
tidigare befintliga handlingsplaner och erfarenhet med anledning av Covid-19
Semesterplanering pågår, särskilt inom socialförvaltningen, utifrån att klara bemanningen med både
personal på semester och personal som är hemma på grund av sjukdom
Den länsgemensamma inköpsfunktionen har inlett sitt arbete under veckan och detta kommer att
medföra att försörjningen av skyddsmateriel nu kan ske samordnat och effektivare.
Inköpsfunktionen består av representanter från Länsstyrelsen, Regionen, Växjö och Markaryds
kommun
Informationstavlor till våra badplatser är på gång. Vi avvaktar besked från Folkhälsomyndigheten
kring sommaraktiviteter vilket förväntas under nästa vecka. Därefter kommer informationstavlor att
sättas upp.
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