Lägesrapport till förtroendevalda 4 mars 2021
Totalt har i landet identifierats 680 130 smittade. Av dessa är
5 310 intensivvårdade. Per idag har 12 977 avlidit till följd av Covid-19. (FHM 4/3
kl.14:00).
Allmänna läget
De senaste veckorna har smittspridningen åter ökat varför regionens
smittskyddsläkare bedömer det nödvändigt att som tillägg till
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd utfärda särskilda
rekommendationer i Region Stockholm.
Österåkers läge
Även om vi ser en ökad smittspridning har Österåkersborna och näringsidkare
hittills visat på stor omtanke om sin nästa och följsamhet med restriktionerna.
Österåker ligger på 4-5 plats med lägst smittspridning i länet.
Tillfällig utökning av distansundervisning i gymnasie- och högstadier under vecka 10
Behov: Bryta de smittkedjor bland skolungdomar som kan ha uppstått under
till följd av förändrade beteendemönster under sportlovet.
Åtgärd: Länets huvudmän (fristående och kommunala) för högstadie- och
gymnasieskolor genomför under v 10 distansundervisning, dvs veckan efter
sportlovet. *
Undantag från detta gäller som tidigare dvs särskola, examina, vissa praktiska
moment och särskilt utsatta elever som identifieras av huvudmannen. Denna
åtgärd gäller under perioden 21-03-08 fram till 21-03-12
Utökade tider och situationer när munskydd bör användas.
Behov: Fortsätta uppmana allmänhet att bara resa med kollektivtrafik om
denne måste. Fortsätta avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om resan
måste genomföras, gör det då så smittsäkert som möjligt. Syftet är att undvika
att skapa och vistas i miljöer där trängsel kan förekomma för att minska risken
för smittspridning.
Åtgärd: Allmänheten bör alltid använda engångsmunskydd (detta gäller
personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik vid alla tider,
i kollektivtrafiken så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
Åtgärd: Allmänheten bör använda engångsmunskydd i situationer där nära
kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock
att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla
avstånd. Observera att denna rekommendation inte avser förskola eller
klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan gäller fortfarande att
munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då du som vuxen
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under längre tid inte kan hålla avstånd. Generell munskyddsanvändning
rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön.
Dessa åtgärder gäller under perioden 21-02-22 fram till 21-03-31
Som komplement till detta gäller delinriktningen gällande fritidsgårdar i den
tagna gemensamma regionala inriktningen– “Öppnande av stängda
kommunala verksamheter” Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdar kan återöppnas
successivt Barn och unga födda 2002 eller senare prioriteras. Lokala undantag kan göras.
Ta gärna del av Folhälsomyndighetens allmänna råd, igen.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid19/#allmanna

Vaccinering
SÄBO - Samtliga som velat ha vaccin har fått sin andra dos. Det erbjuds
vaccin fortlöpande till t.ex. nya som flyttar in.
Vård och omsorgspersonal - Ca 70 % av kommunens vård- och
omsorgspersonal är vaccinerade och har fått två doser. Personal som har
allergier eller tidigare reagerat vid vaccination vid vaccination kommer att
vaccineras i ett särskilt spår då de behöver syrgas och övervakning.
Vaccination av 65 + har ej startat. Husläkarmottagningarna vaccinerar
fortfarande fas 1.
Husläkarmottagningarna ansvarar för vaccinering av speciella riskgrupper.
Hemtjänsttagare med omsorgsinsatser samt deras anhöriga har redan börjat
få vaccin. Våra hemtjänstutförare har hjälpt husläkarmottagningarna med att
överlämna informationsbrev till hemtjänsttagare och hjälpt de som behöver att
anmäla intresse.
Vår MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) meddelar att vi får för lite vaccin
i förhållande till den förberedelse som finns. God samverkan mellan kommun
och husläkarmottagningar gör att vår kommun ändå ligger i framkant vad gäller
planering av gemensamma individer som hemtjänsttagare, brukare inom LSS
gruppbostad, stöd& service och brukare inom personlig
assistans.
Andel tillgängligt vaccin: Husläkarmottagningarna som får sina andelar från
regionen. Det ska dock vara fördelade jämt i regionen utifrån vilken
prioritetsgrupp som just den vaccinleveransen är till för.
Husläkarmottagningarna vaccinerar framåt alla inom hemtjänst, brukare inom
LSS och riskgrupper. Husläkarmottagningarna är de som beslutar hur de
arbetar, om medborgare ska komma till mottagningen eller kan få hembesök.
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Det är många faktorer som påverkar hur de väljer att göra. De arbetar på
uppdrag av och har avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Många vill ha
hembesök och där måste husläkarmottagningarna göra avvägningar. Kommer
det frågor kring individer vad gäller detta så är det husläkarmottagningen som
personen är listad på som måste svara på detta. De är medvetna om att denna
fråga ställts till kommunen flertalet gånger och de arbetar ständigt på att få det
till att fungera så bra som möjligt utifrån de förutsättningar de har.
Kommunens vaccinationssamordnare har i fas 1 och 2 varit mycket involverad
vad gäller vaccination, då det gäller individer som bor i kommunens
verksamheter, är biståndsbedömda via kommunen samt för att se till att vår
vård- och omsorgspersonal ska bli vaccinerade. Det har krävts mycket
samverkan mellan region och kommun.
Under fas 3 och 4 kommer kommunens och vaccinationssamordnarens roll att
se annorlunda ut. I fas 3 och 4 kommer kommunen i första hand att kunna
bistå Regionen med lämpliga lokaler för vaccination vilket kommunens
ledningsgrupp har arbetat med att finna för ändamålet lämpliga lokaler. Hela
vaccinationsprocessen framåt kommer husläkarmottagningarna samt
vaccinationsföretag med avtal med regionen att sköta.
Avslutningsvis
Även om det finns upplevelser och inte minst önskemål om lättnader i
restriktionerna i takt med våren i antågande är det av yttersta vikt att vi i
Österåker fortsättningsvis visar på den respekt för restriktionerna vi hittills
visat och HÅLLER I – HÅLLER UT – och HÅLLER AVSTÅND.
Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

3

