
Sammanfattning av perioden 5-12 augusti 2021

Eskilstuna kommuns övergripande 
lägesbild med anledning av covid-19



Smittspridning och vaccination
Smittspridningen håller fortsatt relativt låga nivåer i länet och har minskat 

med 9 fall från föregående vecka. Smittspridningen ökar framför allt i 

yngre åldersgrupper. Av de som är smittade så dominerar Delta-viruset i 

Sörmland. Totalt antal fall av Covid-19 i Sörmland vecka 31 var 89. 

Just nu erbjuder Region Sörmland vaccin till personer som är 18 år eller 

äldre. Från och med vecka 32 erbjuds även vaccin till personer födda 

2005 eller tidigare. Totalt antal vaccindoser givna i Sörmland till och med 

den 10 augusti: 346 050

Drop-in vaccination har erbjudits i Fröslunda och har fungerat väl. 

Mer statistik för covid-19 från Region Sörmland

Nationella och lokala restriktioner
Det finns för tillfället inga specifika lokala förbud, råd eller 

rekommendationer för Region Sörmland. Nationella förbud, råd, 

rekommendationer och restriktioner gäller fortfarande. 

Mer om nationella förbud, råd, rekommendationer och restriktioner hittar 

du på krisinformation.se 

Aktuellt i kommunens verksamheter
Rådet om att hålla avstånd och undvika platser med trängsel kvarstår. 

Trängsel
Det har varit svalare väder i veckan och det finns inga rapporter om trängsel 

på badplatserna.

Vecka 32 är sista veckan som kommunen har feriepraktikanter som 

badvakter. Sista veckorna med sämre väder har bidragit till mindre trängsel 

på allmänna platser. 

Sammanfattning av veckan

https://regionsormland.se/halsa-vard/information-om-coronaviruset-covid-19/statistik-for-covid-19-i-region-sormland/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Smittspridning och vaccination 

Grafen visar utveckling av smittspridning i Sörmland. 

Smittspridningen har minskat något i länet under 

föregående vecka. Totalt antal fall av Covid-19 i Sörmland 

vecka 31 var 89, vilket är en minskning med 9 fall från 

föregående vecka. 

Under vecka 32 påbörjas vaccinationerna av personer som 

är födda 2005 och tidigare. 

Totalt antal vaccindoser givna i Sörmland till och med den 

10 augusti: 346 050

Mer statistik för covid-19 från Region Sörmland

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


Nationella förbud, råd och restriktioner
De allmänna nationella råden innebär att du ska 

• stanna hemma om man har symtom på covid-19

• umgås smittsäkert

• hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

• arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

• resa på ett sätt som minimerar risk för smitta.

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.

Nationella och lokala restriktioner

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu


Aktuellt i Eskilstuna kommuns verksamheter 
Här hittar du förändringar som har skett inom Eskilstuna kommuns verksamheter den senaste veckan. 

• Förordningen om hel respektive delvis distansundervisning är borttagen för skolan. Det innebär att elever kommer vara på plats från och med 

nästa vecka. Skolan planerar terminsstart i samråd med smittskydd och andra skolhuvudmän. 

• Eskilstuna kommun har haft feriepraktikanter som jobbat som badvakter under sommaren för att minska risken för trängsel. Vecka 32 är sista 

veckan som badvakterna finns på plats. Badvakternas arbete på badplatserna har fungerat väl. Sista veckorna med lite svalare väder har 

också bidragit till mindre trängsel på allmänna platser. 

• Inga andra förändringar har rapporterats den gångna veckan. 

Läs mer om hur Eskilstuna kommuns verksamheter påverkas av coronapandemin på eskilstuna.se 

https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/coronaviruset-och-covid-19/information-om-corona-covid-19

