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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 61 mot 44 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 21 har krisledningsstaben i Markaryd hanterat följande frågor:
•

•

•

Kommunerna i Kronoberg har gjort ett gemensamt utskick till Danska fritidshusägare i länet med
uppmaning och förståelse kring att följa myndigheternas allmänna råd,
https://www.markaryd.se/download/18.5e927c201723154577f20011/1590058939846/Till%20dig%
20med%20fritidshus%20i%20Kronobergs%20l%C3%A4n-cs2%20200519%20Lst.pdf
Markaryds kommun har under veckan beslutat sig för att ansluta sig SKL-Kommentus ramavtal för
skyddsutrustning under Covid -19 https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vararamavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/vardrelaterad-forbrukning-ochlakemedel/bristvaror-till-kommunala-vard-och-omsorgsverksamheter-2020/ Detta i syfte att vi ska
försäkra oss om skyddsutrustning för vår personal
Kommunledningen har beslutat om att genomföra en webbaserad krishanteringsutbildning för
kommunens chefer, för att dessa i sin tur ska kunna möta den oro som finns bland våra medarbetare
för att bli smittade på jobbet, utbildningen kommer att genomföras under vecka 23.
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