Lägesrapport nr 2 (hösttermin) till förtroendevalda 23 oktober 2020
Totalt har i landet identifierats 108 969 smittade. Av dessa är 2 660 intensivvårdade. Per
idag har 5 930 avlidit till följd av Covid-19.
Allmänna läget Pandemin pågår fortfarande och budskapen består dvs det är viktigt att vi
håller avstånd - Håller i och håller ut! Stanna hemma vid symtom, tvätta händerna och igen
- Håll avstånd.

Följ Folkhälsomyndighetens råd och håll er uppdaterade kring lokala
restriktioner. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Österåker
Skolor:
Skolchef har följ upp läget skolor: En enhetschef är under testning, inget
resultat har kommit ännu. Tio personal frånvarande varav enhetschef och
kurator ingår. Resten är elevassistenter och pedagoger. Det betraktas som
vanliga höstförkylningar etc. då det inte är klarlagt ännu om dessa har Covid19. Alla frånvarande pedagoger har ersatts av vikarier. Ett par elever är hemma
med misstänkt smitta. Skolchef följer upp löpande, men verksamheten pågår
som vanligt, dock lite annorlunda då det är många vikarier.
Inga övriga störningar vad gäller kommunala skolor, dock som sagt
höstförkylningarnas tid.
Vård och omsorg:
Kommunala enheter: ett LSS-boende i karantän som förbyggande
säkerhetsåtgärd, då en medarbetare har konstaterad Covid19. Provtagning
fortgår. Dagliga verksamheter som Bryggan & Ruffen stängda veckan ut.
Medarbetare med konstaterad Covid19. Om säkert läge kommer verksamheten
att öppna nästa vecka igen.
Fristående drift Vård och Omsorg
Tre särskilda boenden inom äldreomsorg har konstaterad Covid19-smitta med
25-30 kunder drabbade, vilket är avsevärt många fler än under våren.
Det kan konstateras att det är ett generellt lindrigare förlopp hos smittade än
under våren, troligtvis med hänvisning till att det fångas upp fler och tidigare
med mer utbredd provtagning. PF bemanning bokar ut vikarier efter tillgång.
Verksamheten PF Bemanning utreds som permanent enhet från 01 jan 2021.

1

Höstlovet v44 kommer förhoppningsvis innebära ett visst andrum, och mindre
smittspridning i skolor.
Avslutningsvis
Begränsningen om 50 personer har nu upphävts och i skrivandets stund kan
jag inte meddela annat än att detta fortsatt gäller för våra komman
fullmäktigesammanträden. Ett gruppledarmöte är planerat den 9 november
och här kan nya beslut tas.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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