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Svar på interpellation nr 4/2020 från Anas Abdullah (-) Om
arbetssituationen för vård- och omsorgspersonal under

coronapandemin

Sammanfattning

I en interpellation väckt i Kommunfullmäktige ställer interpellanten fyra frågor rörande Vård- och

omsorgspersonalens arbetssituation.

1 Har kommunen gjort en inventering inom sina verksamheter om huruvida det finns

skyddsutrustning i tillräcklig omfattning?

2 Har kommunen löpande kontakt med olika privata utförare för att säkerställa att man har

skyddsutrustning i tillräcklig omfattning?

3 Hur ser sjuktalen ut gällande C0Vid-19 för personalen inom kommunens verksamheter, och hos de

privata utförarna?

4 Har kommunen och de privata utförarna börjat testa personal för C0Vid-19? Hur ser tidplanen ut,

exakt vilket kommer att té'stas?
'

Svar:

1. Inom de kommunala verksamheterna gjordes tidigt en riskbedömning och handlingsplan togs

fram för C0Vid-19. Inventering av skyddsutrustning genomfördes och beslut togs att hälso- och

" sjukvårdsenheten skulle beställa hem det skyddsmaterial som bedömdes behövas inom de

kommunala verksamheterna. Då regionen hade brist på skyddsutrustning beställdes en del

skyddsutrustning direkt från leverantör genom kommunens upphandlingsenhet. För leverans av

handsprit söktes och erhölls tillstånd för egen tillverkning genom Österåkers Gymnasiums försorg.

Detta som komplement till de regionala och övriga leveranserna. Idag och sedan en tid tillbaka har Vi

god tillgång på skyddsutrustning inom de kommunala verksamheterna
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2. Kommunen har löpande, daglig kontakt med alla utförare för att säkerställa att erforderlig

skyddsutrustning finns tillgänglig. Kommunen har ett litet centralt buffertlager och skulle akut behov

uppstå kan också Länsstyrelsen skicka ut skyddsutrustning till kommunen som sedan distribueras ut

till utförarna.

3. Såhär ser sjuktalen ut generellt inom de kommunala verksamheterna. Hur många som är C0Vid-19

relaterade är dock inte specificerade.

Mars

Produktionsförvaltningen Vård och omsorg 15,7 °/o

April

Produktionsförvaltningen Vård och omsorg 15,7 %

För upprätthållande av verksamheten har kommunen inrättat en Vikariepool för att täcka upp där det

finns behov.

4. Inom de kommunala verksamheterna erbjuds personal som arbetat med bekräftade fall av Covid-

19 provtagning för att fastställa förekomst av antikroppar. Provtagningen är frivillig. Hittills har c:a

60 medarbetare testats. För tester av personal om pågående infektion anlitas regionens funktioner

med test-kit i hemmet eller mobila stationer för ”topsning”.

Prioriteringsordningen är:

Covid-team

Hemtjänst

Gruppbostad

Hälso- och sjukvårdsenheten

Boendestöd

Personlig assistans

Övriga vård- och omsorgsverksamheter

Fördjupad information om hur processen ser ut kan man t del av under nedan länk:

httpsz/ /portal.osteraker.se/http /esberOZ/processkattan/Covid-'l 9 /indexhtml
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