Eskilstuna kommuns övergripande
lägesbild med anledning av covid-19
Sammanfattning av perioden 17–22 december

Sammanfattning av veckan
17–22 december

Smittspridningen fortsätter att öka i Sörmland men däremot
minskar den något i Eskilstuna. I Sörmland rapporterades totalt
767 nya fall, en ökning med 54 och i Eskilstuna 324 nya fall, en
minskning med 15 fall jämfört med föregående vecka.
Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är totalt 22
brukare bekräftat smittade. Även det en minskning från
föregående vecka. Förvaltningen bedömer läget som stabilt.
Under julhelgerna planerar regionerna att distribuera de första
doserna av vaccin. Bland annat så kommer personer som bor
och arbetar på särskilt boende för äldre eller som har hemtjänst
att erbjudas vaccin först. Läs mer här.
Inom förskolan är frånvaron av barn ca 44% och förvaltningen
har uppmanat föräldrar som kan att ha sina barn hemma under
helgerna. Grundskolan skjuter på terminsstart till 11 januari och
gymnasieskolan har fjärr- och distansundervisning fram till 24
januari.

Den 18 december skärpte regeringen restriktionerna ytterligare
inför jul- och nyårshelgerna. En punkt som tillkom var att all icke
nödvändig offentlig verksamhet ska stängas. Åtgärder har sen
dess vidtagits i kommunen. De skärpta restriktionerna gäller fram
till 24 januari.
Stängda verksamheter:
Bibliotek, museum och scener
Mötesplatser och fritidsgårdar (öppet för nödvändiga besök)
Munktellbadet och idrottsanläggningar
Öppen förskola
Kompetensgallerian
Här hittar du mer information om förändringar i kommunen.
Från och med den 24 december gäller förbud mot att servera
alkohol efter klockan 20.00. Förbudet gäller till och med den 15
januari, därefter återgår det till 22-tiden. Dessutom är det max 4
personer/bord som gäller på restauranger.

Smittspridning i Sörmland och Eskilstuna
Smittspridningen ökar i länet och minskar något i
kommunen.
Under vecka 51 rapporterades totalt 767 nya fall
med bekräftad covid-19 i Sörmland, enligt Region
Sörmland. Det är en ökning med 54 fall jämfört
medd föregående vecka.
Eskilstuna kommun har samma vecka 324 nya fall,
en minskning med 15 fall jämfört med veckan innan.
Diagrammet intill visar antalet fall av covid-19
i Eskilstuna kommun. Indelningen per
kommun/stadsdel baseras på folkbokföringsadress.

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.

