Eskilstuna kommuns övergripande
lägesbild med anledning av covid-19
Sammanfattning av perioden 23 december–30 december

Sammanfattning av veckan
23 december–30 december
Smittspridningen i Sörmland minskar något i jämförelse med
föregående vecka och i kommunens vård- och
omsorgsverksamheter kan vi se en halvering av bekräftade fall.
Något som skulle kunna förklaras av semestertider och färre
som rapporterar in.
De första vaccindoserna har kommit till Eskilstuna. De kommer
ges till personer som bor på kommunens särskilda boenden för
äldre samt personal. Vaccinationen startar den 30 december.
Personal inom äldreomsorgen kommer att erbjudas vaccinering
den 2-3 januari.
Vaccinationen utförs av sjuksköterskor inom äldreomsorgen
med stöd av ett vaccinteam från vårdcentralerna City, Skiftinge
och Fristaden. I vaccinteamet ingår läkare, sjuksköterska och
medicinsk sekreterare som kan bistå med att ordinera, stödja
vid hantering av vaccinet, registrera i vaccinregister och svara
på medicinska frågor.

Planering för vaccination på resterande vård- och omsorgsboenden
pågår och väntas kunna genomföras under nästa vecka. Tidplanen
för vaccination justeras kontinuerligt och kan komma att ändras.
I övrigt finns det generellt en bra beredskap i kommunens
verksamheter, god tillgång på skyddsmaterial och upparbetade
rutiner.
Nya nationella restriktioner kom den 18 december. De kommunala
verksamheter som inte måste vara öppna kommer hållas stängda
till den 24 januari, så som museer och idrottsanläggningar.
Här hittar du mer information.

Smittspridning i Sörmland och Eskilstuna
Den 29 december publiceras endast antal
konstaterande fall i Sörmland. Annan statistik utgår
och kommer att vara tillgänglig igen efter den 5
januari.
Antal konstaterade fall av covid-19 i Sörmland den
29 december är 745. En minskning i jämförelse med
föregående vecka då 767 nya fall rapporterades in.

Här hittar du mer statistik från Region Sörmland.

Bekräftade fall i kommunens vård- och omsorgsverksamhet
I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom den kommunala äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen och
hälso- och sjukvården. Totalt cirka 5 500 brukare. På eskilstuna.se hittar du särredovisad statistik för vård- och omsorgsboenden och hemtjänst.
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Förändringar i kommunens verksamheter (1)
Den 14 december ersattes de lokala allmänna råden med nya nationella restriktioner för att få stopp på den kraftigt
ökande smittspridningen i länet. Läs mer på krisinformation.se. De skärpta råden och smittspridningen av covid-19
påverkar verksamheter i Eskilstuna kommun. 18 januari kom Regeringen och Folkhälsomyndigheten med ytterligare
skärpta restriktioner, med betoning på storhelgerna.
Museum, bibliotek, idrottsanläggningar och badhus
Munktellbadet, Eskilstuna konstmuseum, Ebelingmuseet och samtliga bibliotek har stängt till 24 januari. Eskilstuna
stadsmuseum stängt t o m 9 februari.
Kulturskolan
Skjuter på terminsstarten till 18 januari 2020 då man helt övergår till digital undervisning. Exakt vad som gäller för varje
elev meddelas av undervisande lärare under vecka 2. Mer information om Kulturskolan.
Vuxenutbildning
Undervisningen sker på distans med möjligheter till närundervisning på plats till och med 8 januari 2021.
Vuxenutbildningens café på Drottninggatan 12 är stängt. Infocenter tar emot besökare vid dörren för inslussning,
alternativt efter telefonsamtal.

Förändringar i kommunens verksamheter (2)
Mötesplatser
Mötesplatser och fritidsgårdar anpassar verksamheten utifrån regeringens beslut om förbud mot allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 8 personer. Den öppna besöksverksamheten stänger
men verksamheten fortsätter enligt följande:
• Uppsökande verksamhet utomhus / trygga vuxna i området
• Digital verksamhet via sociala medier
• Samhällsservice (datorlån, utskrifter med mera) fortsätter i begränsad utsträckning där personal möter upp utanför
och låter besökare komma in utifrån behov
Mötesplatser för seniorer, hemtjänstens träffpunkter och mötesplatser för personer med funktionsnedsättning
håller stängt minst tillsvidare. Vi erbjuder digitala mötesplatser på Facebook med bland annat livesändningar av
aktiviteter och inlägg med utmaningar.

Förändringar i kommunens verksamheter (3)
Försörjningsstöd
Besöksytan på Nygatan tar emot max 5 besökare samtidigt.
Kompetensgallerian
Stängt till 24 januari. Endast digitala besök.
Måltidsservice
Fortfarande ansträngt läge med personalbrist på grund av sjukfrånvaro. Det innebär fortsatt anpassade menyer i skola
och omsorg. Rekrytering av vikarierande kockar pågår.
Handlingshjälp
Eskilstuna kommun fortsätter samarbetet med Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat för att erbjuda stödinsatser.
Personer som tillhör en riskgrupp eller är 70 år eller äldre kan få hjälp med att handla eller att hämta ut medicin.

