
Sammanfattning av perioden 15 juli – 22 juli

Eskilstuna kommuns övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19



Sammanfattning av veckan
Smittspridning och vaccination

Smittspridningen håller fortsatt låga nivåer i länet men ökade 

med 1 fall jämfört med förra veckan. Av de som är smittade så 

dominerar Delta-viruset i Sörmland. Totalt antal fall av Covid-19 

i Sörmland vecka 28 var 38. Grafen visar utveckling av 

smittspridning i Sörmland. 

Mer statistik för covid-19 från Region Sörmland

Trängsel

Det är fortsatt trångt på badplatserna i Mälarbaden och i 

Sundbyholm. Parkeringssituationen på dessa parkeringar har 

inte heller varit bra och kommunen uppmanar badgäster att dels 

hålla avstånd och dels att parkera på anvisade 

parkeringsplatser. Badplatsen i Vilsta är som nu är sanerad från 

fågelträck och kan vara alternativ till de andra två badplatserna.

Aktuellt i kommunens verksamheter

Vård- och omsorgsförvaltningen rapporterar att både brukare 

och personal utsätts för stora påfrestningar vid värmebölja. 

SKR gjorde bedömning förra veckan att inte använda fläktar 

och AC i allmänna utrymmen pga ökad risk för covid-19 

spridning. Den samlade bedömningen är att just nu att 

prioritera att hålla ner värmen i allmänna utrymmen och vara 

noga med att inte rikta fläktar och AC direkt mot grupper av 

människor. 

Vaccination

Just nu erbjuder Region Sörmland vaccin till personer som är 

18 år eller äldre. Totalt antal vaccindoser givna i Sörmland till 

och med den 18 juli: 307 995.

Från och med augusti påbörjas vaccination från 16 år. 

https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/statistik-for-covid-19-i-region-sormland/


Nationella och lokala restriktioner
Från och med den 15 juli försvinner kommunens möjlighet att 

stänga platser för allmänheten om trängsel förekommer. 

Kvadratmeterbegränsningen som har styrt hur många personer 

som samtidigt får vistas på en vissa platser, till exempel butiker, 

muséer och nöjesparker tas bort. Rådet om att hålla avstånd 

och undvika platser med trängsel kvarstår dock. 

Här kan du läsa mer om lättnaderna som infördes den 15 juli. 

Folkhälsomyndigheten har gått ut med skärpt rekommendation 

om testning för covid-19 efter utlandsvistelse i länder utanför 

Norden. Rekommendationen gäller från den 12 juli till den 31 

augusti.

Läs mer här

Mer om nationella förbud, råd, rekommendationer och 

restriktioner hittar du på krisinformation.se

Lokala förbud, råd och restriktioner 

Det finns för tillfället inga lokala förbud, råd eller 

rekommendationer för Region Sörmland.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juli/ytterligare-anpassningar-av-smittskyddsatgarder-den-15-juli/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juli/skarpt-rekommendation-om-testning-for-covid-19-efter-utlandsvistelse/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Smittspridning

i Sörmland

Diagrammet visar antalet positiva fall samt incidens 

per 100 0000 invånare. Beräkningen är gjord på 

antalet fall/befolkningsmängd x 100.000.

Här hittar du mer statistik från Region Sörmland. 

Smittspridningen håller fortsatt låga nivåer 

i länet men ökade med 1 fall jämfört med 

förra veckan. Totalt antal fall av Covid-19 i 

Sörmland vecka 28 var 38. Grafen visar 

utveckling av smittspridning i Sörmland. 

https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/statistik-for-covid-19-i-region-sormland/

