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Sommaren är snart här och det är viktigt att vi tillsammans
tar ansvar för att bromsa smittan av coronaviruset.
Här är information om hur kommunen hanterar situationen.
Håll huvudet kallt, h
 änderna rena och hjärtat varmt.
Har du en fråga till kommunen? Kontaktcenter är din väg in till k
 ommunens
alla verksamheter. Här finns samhällsvägledare redo att ge dig information
och v ägledning.
0152-291 00
kontaktcenter@strangnas.se

Tillsammans bromsar vi smittspridningen:
Stanna hemma om du är sjuk
Håll avstånd för allas skull
Undvik onödiga resor
Tänk på handhygienen: tvätta h
 änderna
med tvål och varmt vatten och peta dig
inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.

Tips på aktiviteter

SÅ BROMSAR VI SMITTA
Strängnäs kommun följer utvecklingen och rekommendationer från a nsvariga
myndigheter, men gör lokala anpassningar när det behövs. Det finns en
central stab som leder arbetet kring covid-19, men hela kommunorganisationen
påverkas förstås på olika sätt. Här är några av de åtgärder som gjorts för att
förhindra smittspridning inom kommunens verksamheter:

• För att förhindra risk för smitta råder besöksförbud på kommunens alla
 oenden. Vi har också skapat en särskild organisation för att samordna
b
och säkra tillgången till skyddsutrustning.
• Om en boende eller brukare konstateras smittad i covid-19 sätter man in
åtgärder för att förhindra vidare smittspridning. De smittade tas om hand
på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver.
• Förskolor och skolor anpassar sin verksamhet för att hålla avstånd och
ser över rutinerna till exempel i matsituationen.
• Vi har tagit fram ett åtgärdspaket för att stötta lokala företagare.
• Omklädningsrummen i kommunens idrottsanläggningar hålls stängda.
Det betyder att badhusen också är stängda tillsvidare.

Många evenemang och sociala aktiviteter ställs in
på grund av coronaviruset, men det finns aktiviteter
som du kan göra. Här är ett par tips:
Motionera på utegym
Njut av våren utomhus, använd något av kommunens
utegym. Här finns en lista: strangnas.se/utegym
Beställ en bok eller tidning
»Bibblan till dörren« ger låntagare möjlighet att få
hämta sina lånade böcker, ljudböcker eller tidskrifter
utanför bibliotekets entré, eller vid behov få dem
hemtransporterade. Besök bibliotekets webbplats
strangnas.se/bibliotek eller ring 0152-296 70.

På vår webbplats kan du läsa mer om vad som görs i våra olika verksamheter.
Där hittar du också information om antal smittade inom vård och omsorg.
Mer information på strangnas.se/corona

ÄLDRE OCH ANDRA RISKGRUPPER
För dig som är äldre eller tillhör en riskgrupp
För dig som är i behov av hjälp för att handla matvaror eller utföra enklare
ärenden finns stöd att få. Hör av dig till kommunens kontaktcenter så guidar
vi dig vidare till frivilliga grupper och berättar om vilket stöd kommunen kan ge.
Behöver du någon att prata med?
Känner du dig orolig, ensam, eller bara vill prata en stund? Då kan du ringa:
Kommunens anhörigkonsulent:
Ann-Sofie Carlsson, telefon 0152-297 05 vardagar klockan 8–16.
Nationella Äldrelinjen:
Telefon 020-22 22 33, vardagar klockan 8–19 och helger klockan 10–16.

»Vi ställer inte in, vi ställer om«
Kulturen är viktig bärare av kreativitet, delaktighet,
samhörighet och en faktor för välmående hos oss alla.
Därför satsar kulturkontoret på att tillgängliggöra
kulturen, men på ett nytänkande sätt.
Håll utkik efter »20 nyanser av kultur«: Kulturdagen
i ny skepnad – digitalt och under en längre tidsperiod.
På vår webbplats hittar du hela listan med digitala
evenemang under våren: strangnas.se/kultur2020

Corona information in other languages
Please visit strangnas.se/corona for information
on covid-19 in other languages. You can also call
us on 0152-291 00.
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