Lägesrapport nr 6 till förtroendevalda den 3 december 2020
Totalt har i landet identifierats 272 643 smittade. Av dessa är
3 364 intensivvårdade. Per idag har 7 007 avlidit till följd av Covid-19. FoHM
Österåker – 179 nya konstaterat smittade sedan förra veckan. Totalt har 1 248 personer
konstaterats smittade av covid-19. FoHM
Österåker
Beviljat tillfälligt besöksförbud på SÄBO (Särskilt boende)
Krisledningsnämnden kallades i eftermiddag till möte för att hantera frågan
kring tillfälligt besöksförbud på äldreboende.
Samtliga ledamöter i krisledningsnämnden ställer sig enhälligt bakom den
beviljade ansökan om tillfälligt besöksförbud till och med den 12 december
2020 på samtliga särskilda boenden i Österåkers kommun.
Regeringen har fattat beslut om möjlighet till lokala och regionala
besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Folkhälsomyndigheten utreder
nu hur föreskrifter, allmänna råd och processer för beslutsfattande utformas.
Under tiden finns nu en möjlighet till tillfälligt beslut. SKR bistår
Folkhälsomyndigheten med att snabbt få ut information om detta.
Folkhälsomyndigheten informerar att man har fått bemyndigande att meddela
föreskrifter om lokala besöksförbud på äldreboenden. De kommuner som har
ett akut behov av ett sådant förbud de närmsta veckorna kan ansöka om det till
Folkhälsomyndigheten senast onsdagen den 2 december, vilket vi gjorde.
Folkhälsomyndigheten kommer då inom kort att besluta om ett tillfälligt
besöksförbud. Förbudet kommer att gälla under en begränsad period för
samtliga särskilda boenden i den kommun ansökt. Förbudet kommer att vara
bindande till den föreskrift som Folkhälsomyndigheten nu tar fram inom
ramen för detta arbetet.
Förbudet gäller till och med den 12 december 2020 och gäller på samtliga
särskilda boenden i kommunen.
Verksamheterna har fortsatt rätt att besluta om avsteg från besöksstoppen, om
bedömningen är att särskilt behov föreligger. Besöksstoppet anpassas därför
efter lokala förhållanden, vilket gäller särskilt för att bryta separation med
make, maka och partner.
Österåkers Gymnasium
Från måndag 7 december övergår Österåkers gymnasium till fjärr- och
distansundervisning. Upplägget blir detsamma som under vårterminen, och
skollunch erbjuds via beställning av lunchlådor från Hacksta-köket. Det är
fortfarande möjligt för elever att kunna utföra vissa praktiska moment i sin
utbildning och att låta vissa elever i behov av stöd ha närundervisning i skolans
lokaler även om utbildningen som huvudregel bedrivs som fjärr- eller
distansundervisning. Undantag kommer även nu att vara möjliga för praktiska
moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som
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inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen,
inklusive språkintroduktion, elever i AST klass och för elever som i övrigt är
sårbara vid distansundervisning.
Detta upplägg gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021.
Övrigt
Österåker har blivit beviljade 14 av de ansökta 15 Mkr för merkostnader för
perioden fram till sista augusti p.g.a. Coronapandemin.
Omvärld
Sveriges vaccinsamordnare
EU har identifierat 4 teknologier/plattformar för vaccin. Sverige har skrivit
avtal för fyra olika vaccin, två använder teknologin MRNA samt två använder
en teknik där förkylningsvirus används men där innehållet har modifierats. Det
finns nu ytterligare två plattformar (protein samt avdödade virus) där EU har
slutit avtal men Sverige inte har anslutit sig. Genom EU kommer det tryggas
vaccin för 3-4 ggr Sveriges befolkning.
AstraZeneca meddelar att resultat på 70 % smittskydd vilket anses vara bra
vaccin.
Moderna och Pfizer –godkännande förväntas i januari (även AstraZeneca).
FoHM
Pandemin kommer inte vara över när vaccinet kommer. Det betyder därmed
inte slutet på pandemin. Man ser ingen lättnad på restriktionerna än.
Prioriterade grupp är äldre, multisjuka och människor med underliggande
sjukdomar. Först när trycket på vården lättar kan omfattande vaccinering av
resterande grupper påbörjas.
Förberedelser sker i nära samråd med regioner och SKR.
Vaccinationen kommer att följas upp noggrann, bland annat genom
vaccinationsregistret.
Smittstatus
Globalt är det 61 miljoner bekräftade fall, en ökning med över 5 miljoner den
senaste veckan, och smittspridningen fortsätter att öka.
Europa ser tendenser till en fallande trend, men detta kan bero på att flera
länders provtagningssystem nu är överbelastade och att rapporteringen därmed
blir lidande.
I Sverige fortsätter smittspridningen påverka landets vårdavdelningar och antal
avlidna till följd av smittan.
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Avslutningsvis
Det närmar sig julledigheter och i normala tider samlas många med sin
släkt – i år blir det annorlunda. FoHMs prognos säger att toppen av den
andra vågen, i vilken vi nu befinner oss, nås i mitten av december. Vad
vi – var enskild individ – gör nu spelar stor roll för att minska
smittspridningen. Håll i – Håll ut och tänk gärna på alla de som inte kan
arbeta hemifrån så som sjukvårdspersonal, förskole- och skolpersonal
och många fler.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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