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Vaggeryds kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med 
länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Coronaviruset orsakar begränsningar i kommunens verksamheter, såsom skolor, äldreomsorg, med 
mera. All information om detta samlas på kommunens hemsida, www.vaggeryd.se/corona.

Detta nyhetsbrev ges ut med samlad information från kommunens webbplats. Nyhetsbrevet 
publiceras fredag eftermiddag. Tänk på att informationen ändras i takt med att nya riktlinjer kommer 
från myndigheter. Följ därför www.vaggeryd.se för att få de senaste nyheterna.

Coronaviruset och covid-19
Fredag 8 maj 2020
0370-67 80 00, info@vaggeryd.se, Box 43, 568 21 Skillingaryd, www.vaggeryd.se

Snart kommer ett sommarlov som inte 
ser ut som vanligt för barn och ungdo-
mar i Vaggeryds kommun. Vi planerar 
för att skolavslutningar genomförs på 
nya sätt och att fler semestrar hemma.

Vi förbereder vi oss på att fler kommer att 
semestra på hemmaplan i år, barn och unga 
kanske inte kommer att träffa kompisar 
och släktingar lika mycket som vanligt och 
flera aktiviteter kommer att genomförs på 
nya sätt.

Socialförvaltningen, barn- och utbild-
ningsförvaltningen, arbetsmarknadsen-
heten och kultur- och fritidsförvaltningen 
planerar för att tillsammans möta barns och 
ungdomars behov.

Vuxennärvaro i samhället
I samband med skolavslutningskvällar för 
grundskolan och gymnasiet kommer vuxna 
finnas på plats i samhället och ha uppsö-
kande verksamhet, bland annat genom 
vuxenvandrarna.

Vuxenvandringarna är ett samarbete med 
föreningar i kommunen för att öka vuxen-
närvaron i samhället där fältsekreterarna 
fungerar som kontaktpersoner för förening-
ar inför och efter vandringarna.

Prata med din tonåring
Vi vet att debut för alkohol och andra 
droger ofta sker vid skolavslutningar. Som 
förälder och vårdnadshavare kan du alltid 
göra skillnad. I t.ex Tonårsparlören hittar 

du fakta och tips som gör det lite lättare att 
prata om alkohol med din tonåring.

Feriepraktik
Meningsfulla och innehållsrika dagar är 
viktiga även under sommarlovet. Ferie-
praktik är en chans att prova på hur det och 
är att arbeta i någon av kommunens olika 
verksamheter. Vaggeryds kommun erbjuder 
även i år feriepraktik under fyra veckor på 
sommaren till ungdomar som är 17 eller 
18 år.

Sommarkul 2020
Sommarkul fortsätter även i år, på olika 
ställen runt om i kommunen istället för 
en fast plats. Sommarkul planerar att ha 
aktiviteter i alla kommunens orter och med 

hjälp av samarbetspartner (Svenska kyrkan 
och lokala föreningar) är vi övertygade om 
att det kommer att bli ett lyckat Sommarkul 
även i år.

Sommarsimskola
Vi planerar att genomföra sommarsimsko-
la som vanligt fast med några ändringar 
på grund av coronaviruset och Covid-19. 
Det kommer att vara begränsat antal med 
platser.

Vårdnadshavare och vuxna gör skillnad
Ni vårdnadshavare eller andra trygga vuxna 
runt kommunens barn och unga är de 
viktigaste personerna för dom – vi behöver 
samverka med er för att göra skillnad och 
möta sommaren. n

Vi ställer om när sommaren 
inte blir som vanligt
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– Vår största utmaning nu är uthållig-
het, både nationellt och regionalt, sa 
kommundirektör Annika Hedwall vid 
den pressträff som Vaggeryds kom-
mun bjöd in till om läget när det gäller 
coronaviruset.

Den 5 maj bjöd Vaggeryds kommun in till 
pressträff för att informera om det senaste 
i arbetet kring coronaviruset. Kommundi-
rektör Annika Hedvall uppmanar alla att 
fortsätta upprätthålla folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer. Stanna hemma om 
du har minsta symptom, håll avstånd och 
tvätta händerna.

– Vi måste nu ha en längre planerings-
horisont som sträcker sig över sommaren 
och in på hösten, säger kommundirektör 
Annika Hedvall.

Isolera smitta och begränsa spridning
Det är en handfull personer som är smittade 
av covid-19 inom kommunens omsorgs-
verksamhet. Några har avlidit, men under 
de senaste tre veckorna har också tre perso-
ner blivit friskförklarade. Inom äldrevården 
i Vaggeryds kommun tillämpas så kallad 
kohortvård, med det menas att patienter 
som exponerats för smitta och patienter 
med symtom skiljs från de övriga patienter-
na och vårdas separat med särskild avdelad 
personal.

– Personalen gör ett fantastiskt arbete 
för att vårda och stödja de som är drabba-
de, säger socialchef Lotta Damberg. Vårt 

uppdrag är som tidigare att fortsätta isolera 
smittan och spridningen av covid-19.

Nu finns ett särskilt ”covidboende” klart 
att tas i bruk. Boendet ska kunna användas 
bland annat för de som behöver isoleras vid 
hemkomst från sjukhus.

Socialförvaltningen tillämpar ett antal ni-
våer på skyddsutrustningen i verksamheten. 
För att minska oro hos personalen och de 
personer som personalen möter använder 
medarbetarna visir i alla möten där regeln 
om att hålla ett avstånd på minst cirka 2 
meter inte kan praktiseras.

Ställa om istället för ställa in
David Norrfjärd, kultur- och fritidschef 
och chef för kommunens krisledningsstab 
säger att man gör sitt bästa för att stötta de 
verksamheter som bäst behöver det. När 
det gäller kultur- och fritidsverksamheter så 
gäller det att tänka nytt.

– För att kunna bedriva verksamhet för-
söker vi att ställa om istället för att ställa in. 
Det kan exempelvis innebära hemleverans 
av böcker från biblioteket eller att sprida ut 

våra sommarlovsaktiviteter på olika platser 
i kommunen, för att undvika att samla ett 
stort antal ungdomar på samma ställe.

Skolavslutningar och feriepraktik
Mycket inom skolan handlar om de kom-
mande skolavslutningarna som i många fall 
är traditionsrika och präglar skolan.

– Från förvaltningens sida har vi varit 
noga med att skolornas arbete med att göra 
lämpliga skolavslutningar är viktigt. Att 
planeringen görs ihop med elever, och vis-
sa fall föräldrar. Vi har från förvaltningens 
sida inte gått ut med några direktiv om hur 
skolavslutningarna ska gå till, mer än att 
man ska förhålla sig till regeln om max 50 
personer, säger Per-Erik Lorentzon, barn- 
och utbildningschef.

Meningsfulla och innehållsrika dagar är 
viktiga även under sommarlovet. Ferie-
praktik är en chans att prova på hur det och 
är att arbeta i någon av kommunens olika 
verksamheter. Vaggeryds kommun erbjuder 
även i år feriepraktik under fyra veckor på 
sommaren till ungdomar som är 17 eller 
18 år.

- Vi tänker att vi ska hjälpa till med det vi 
kan vad gäller feriepraktikplatser. Försko-
lorna har ingen möjlighet att ta emot feri-
epraktikanter i år, men vi tittar om fritids-
hemmen kan göra det. Vi slår också ett slag 
för ”Ung drive” som vi kör tillsammans 
med Arbetsmarknadsenheten. Det handlar 
om att vara företagare på sommaren, säger 
avslutar Per-Erik Lorentzon. n

Uthållighet som gäller

Pressträff i Skillingehus 
5 maj. Annika Hedvall, kom-
mundirektör, Lotta Damberg, 
socialchef, David Norrfjärd, 
kultur- och fritidschef och 
Per-Erik Lorentzon, barn- och 
utbildningschef redogör för 
den aktuella lägesbilden i 
kommunen.

Visir används inom socialförvaltningen.


