Lägesrapport nr 3 till förtroendevalda 29 oktober 2020
Totalt har i landet identifierats 121 167 smittade. Av dessa är 2 698 intensivvårdade. Per
idag har 5 934 avlidit till följd av Covid-19.

Information med anledning av skärpta restriktioner i Stockholms län
En markant ökning av antalet bekräftade fall med covid-19 i Stockholms län. Antalet
bekräftade fall består av en stor andel lindrigt sjuka och är positiva testresultat från tester som
gjorts via 1177.
Ökningen av smittade sker i alla åldersgrupper men tydligast är den i åldersgrupperna 20-39
år.
Antalet fall i åldersgruppen 10-19 år har ökat vilket har lett till att FoHM för dialog med
skolverket för eventuella restriktioner i grundskola och gymnasium.

Österåker
Med anledning av den allvarliga händelseutvecklingen och de skärpta restriktionerna i
Stockholms län har kommundirektör Staffan Erlandsson kallat kommunens styrgrupp för
Corona till två extrainsatta möten, Eftersom offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster samt näringslivet bedöms beröras kraftigt av de nya förutsättningarna deltar
även kultur och fritidschef samt näringslivschef.

Smittskydd
Den rådande situationen med ökad smittspridning och skärpta restriktionerna i Stockholm och
flera regioner i landet är det extra viktigt att ta del av Folkhälsomyndighetens beslut gällande
skärpta restriktioner, dvs. ”Införande av lokala allmänna råd enligt HSLF-FS 2020:12 i
Stockholms län.
Lokala allmänna råd i Stockholms län
Från och med den 29 oktober infördes skärpta lokala allmänna råd för Stockholms län. Råden
gäller i tre veckor men kan ändras eller förändras vid behov. Från och med den 29 oktober
uppmanas alla som vistas i Stockholms län att:
Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus
och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher
och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller
senare.
Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans
med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande
socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar,
omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara
covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter som exempelvis butiker,
köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser:
Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid
lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet
besökare vid samma tidpunkt.
Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala
utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån,
erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och
andra fysiska möten skjuts upp.
Det är skarpt läge och mycket viktigt att alla fortsätter att hålla fysisk distans. Det är det bästa
sättet att inte blir smittad. Det ökade antalet fall gör att det är större risk för att fler blir
allvarligt sjuka och därmed hamnar på sjukhus och behöver intensivvård.
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