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Coronasmittan - Vad gör vi i Ydre?
Ydre kommun följer utvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för
att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt vid
eventuell smittspridning i Ydre
Vi har kontinuerligt kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras
bedömningar och rekommendationer
Gemensamt budskap
• Det är nu en smittspridning i det svenska samhället, framför allt i storstäderna men även i
Östergötland. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att bromsa smittspridningen för att inte
många ska bli svårt sjuka samtidigt.
• Vi behöver hjälpas åt med att skydda de mest sårbara i samhället –våra äldre och de som
är sjuka. Alla bör begränsa sina sociala kontakter med särskild tonvikt på de äldre. Undvik
onödiga besök hos äldre och sjuka. Var vaksam och tänk på att covid-19 kan ge lindriga
symtom som liknar en förkylning.
• Vuxna och barn som känner sig sjuka med snuva, hosta eller feber ska stanna hemma, även
vid lindriga symtom. Stanna hemma tills att du är frisk och ytterligare två dagar. På så sätt
undviker vi att smitta varandra och hjälps åt med att begränsa smittspridningen.

- Om du känner dig frisk behöver du inte stanna hemma, även om du bor med någon som är
förkyld.
• Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information
samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och
spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.
Kommunledningen
Varje morgon har kommunledningen möte tillsammans med kommunstyrelsens presidium
med lägesrapportering från kommunens verksamheter där uppföljning av
personalsituationen sker och där vi tar ställning till behov av åtgärder, samt behov av
informationsinsatser till allmänheten, chefer och medarbetare.
Kommunledningen samverkar med Region Östergötland och Länsstyrelsen i informationsoch samverkansmöten för att kunna arbeta förebyggande för att minska smittspridningen.
Frågor vad gäller sjukvård, skyddsutrustning, insatser för näringslivet och
informationsinsatser är alltid med på dagordningen.
Näringsliv och föreningar
Näringslivsansvariga har kontakt med företagen, främst inom besöksnäringen och ger tips
om råd och stöd till företagen.
Kontakter har tagits med föreningar om vilka åtgärder de vidtagit under krisen till följd av
coronaviruset vad gäller träning, arrangemang och andra sammankomster. Frågor har också
ställts om vilken stöttning Ydre kommun kan ge föreningar.
Kultur
Biblioteket;
•
•
•
•

erbjuder Take Away-utlåning av böcker och utökade lånetider
undersöker möjligheten att genomföra aktiviteter för olika målgrupper digitalt
erbjuder läslovsaktiviter under påsklovet i Take Away-form
sprider information om bibliotekets digitala tjänster till exempel e-böcker,
e-ljudböcker och streamad film
tipsar om möjligheten att läsa tidningar och tidskrifter digitalt hemifrån
informerar på gotabiblioteken.se och läs bland annat om vikten av källkritik

Socialförvaltningen
Det är besöksförbud på Solängen för att minska smittspridningen och skydda våra äldre.
Ydre kommun har så här långt varit väl förskonande från Covid-19 så det är viktigt att vi alla
fortsätter att vara noga med hygien och sociala kontakter på så väl arbetet som på fritiden.
•

Om vi får in smitta på äldreboendet har vi möjlighet att separera smittade personer
och misstänkt smittade för att förhindra ökad smittspridning. Denna möjlighet till
åtgärd är väl förberedd

•
•
•

All nödvändig skyddsutrustning finns på plats enligt de rekommendationer som gäller
och ska användas enligt gällande föreskrifter
Personalen har fått extra utbildning och är väl insatta i alla hygienrutiner.
Rutinerna för städning har skärpts

Vi fortsätter och intensifierar arbetet med att rekrytera personal och extra timvikarier så att
vi kan säkerställa en god vård framöver.
Vi har ett nära samarbete och daglig kontakt med vårdcentralen i Österbymo för kontakt
med läkare och provtagning.
Barn- och utbildning
Rekrytering av personal och extra timvikarier pågår för att säkerställa att verksamheterna
kan fortsätta som vanligt för de barn och elever som är friska och kan vara i verksamheterna.
Exempel på åtgärder som genomförts i skolorna:
•
•
•
•
•
•
•

Enheterna har dagliga morgonmöten för att stämma av nuläget kring frånvaro av
personal, barn och elever, samt för att lösa verksamheten för varje dag
Det finns nya rutiner i matsalen och klassrummen med större avstånd mellan
sittplatserna
Idrottslektioner kommer genomföras utomhus
Fler utomhusaktiviteter för elever uppmuntras
Eleverna har informerats om god handhygien och vikten av att hålla avstånd till
varandra
Informationsskyltar om god handhygien är uppsatta på enheterna
Skolan har skickat hem informationsbrev på olika språk till vårdnadshavare

Skolledningen planerar och förbereder inför ett eventuellt beslut från regeringen om
skolstängning.
Chromebooks (elevdatorer) finns till alla elever åk 8-9. Det finns nu även möjlighet att dela
ut Chromebooks till alla elever i åk 7 om det skulle finns behov av distansundervisning.
Undervisningen kan då ske via Google Hangout.
Förskola och fritidshem
För att kunna fortsätta bemanna verksamheterna med personal och garantera att
förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten kan fortgå kan omställning av
verksamheterna komma att genomföras.
Från och med den 6 april har en tillfällig omställning av verksamheterna inom förskola och
fritidshem i Asby genomförts. Barnen har nu möjlighet till förskola och fritidshem i Hestra
och Österbymo.
•
•
•
•

Förskolorna arbetar med nya hygienrutiner och är extra noga med handhygien hos
barn och personal
Handsprit har prioriterats till förskolan
Vårdnadshavare får endast vistas i entréer vid hämtning och lämning av barn
Utvecklingssamtal hålls via telefon eller utomhus

Förtroendevalda
För att minska smittspridningen ställs sammanträden in eller flyttas fram, alternativt
genomförs som videokonferens via Skype. Restriktivitet gäller också för föredragningar av
ärenden vid sammanträden.
Nämnder och styrelsemöten hålls och kan komma att hållas i allt större
utsträckning med ett begränsat antal ledamöter. Beslut kan i vissa fall
också tas av en ordförande.
Serviceinsatser – hemleverans av livsmedel
Dagligvarubutikerna i Asby, Rydsnäs och Österbymo anordnar hemsändning av livsmedel till
invånare och fritidsboende i Ydre. Detta är ett sätt att minska risken för smittspridning i vår
bygd och gäller nu fram till den 15 juni 2020.
Beställning och mer information om leverans och betalning med mera får du genom kontakt
med butikerna via telefon eller e-post.
Asby lanthandel 0140-800 22 eller info@asbylanthandel.se
Rydsnäs lanthandel 0381-500 07 eller info@rydsnaslanthandel.se
Coop Österbymo 0381-77 79 90 eller coop.osterbymo@kfgota.se
Informationsinsatser
På kommunens hemsida, www.ydre.se, och kommunens Facebook-sida finns samlad
information om coronaviruset och covid-19 med länkar till bland annat
Folkhälsomyndigheten, Krisinformation, 1177 Vårdguiden och Region Östergötland med
flera. Informationen uppdateras kontinuerligt.
Råd om hur man minskar smittspridningen och tvättar händerna på rätt sätt har satts upp i
kommunens verksamheter och på anslagstavlor ute i kommunen. Informationen finns också
på flera språk.
Kontaktuppgifter
Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunkontoret på telefon 0381-66 12 00
eller med e-post ydre.kommun@ydre.se.
Följ informationen på kommunens hemsida och Facebook
KOM IHÅG ATT TA HAND OM VARANDRA!
HJÄLP GÄRNA ÄLDRE GRANNAR OCH ANHÖRIGA MED ÄRENDEN!
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