
 

Till ledamöter i pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 2020-12-16 

Information med anledning av coronapandemin 
 
Härryda kommun kommunicerar regelbundet nyheter och information om hur  
verksamheterna anpassar sig till rådande läge och myndigheternas råd och  
rekommendationer. Kommunens samlade information hittar du på: harryda.se/corona 

Kort lägesrapport 
I dagsläget (16 december) har vi bekräftad smitta av covid-19 hos brukare på ett av våra sju 
äldreboenden, hos en brukare inom hemtjänst samt en inom funktionsstöd. Sedan ni fick det 
förra utskicket i november har ytterligare ett äldreboenden haft brukare med bekräftad smitta. 
 
Sjukfrånvaron hos personalen är tidvis hög, vilket till stor del beror på att personalen inte får  
arbeta vid minsta förkylningssymtom. Tack vare bra tillgång till vikarier fungerar ändå  
bemanningen.  
 
Smittoläget är fortsatt allvarligt i Härryda kommun och i Västra Götaland. Antalet smittade 
och inlagda på sjukhus fortsätter att öka och belastningen på sjukvården är mycket hög. På flera 
sjukhus ställs planerad vård in. Enligt den senaste rapporten (vecka 49) ökar smittan mest bland 
personer i åldrarna 40-49 år för tillfället.

Skärpta nationella råd från 14 december 
Från den 14 december gäller nya skärpta nationella råd som bland annat innebär att vi även fort-
sättningsvis ska begränsa våra kontakter och bara umgås med dem vi bor med eller träffar ofta. 
Vi ska också undvika resor och ställen där trängsel kan uppstå.  
Läs mer om de nya skärpta råden på: krisinformation.se  

Tillfällig förändring av daglig verksamhet för vissa brukare 
Under tiden 21 december till 18 januari kommer daglig verksamhet för brukare på grupp- och 
servicebostäder istället att genomföras på deras boenden, med stöd av ordinarie personal.  
Anledningen till den tillfälliga förändringen är den ökade smittspridningen i samhället. 
Verksamheten har under hösten minskat på gruppstorlekarna, men eftersom kontaktytorna är 
många, deltagarna kommer från olika boenden och dessutom ofta åker kollektivt till verksam-
heten, så medför dessa faktorer tillsammans en ökad risk för smittspridning. Förändringen  
påverkar inte brukarnas habiliteringsersättning. 
 
Beslutet fattades av välfärdsnämndens ordförande den 9 december. Brukare som bor i eget  
boende är inte berörd av förändringen.

  

https://www.harryda.se/krisviktigtmeddelande/krismeddelande/covid19skarptanationellaradfran14december.5.3435c0e8173d623927335c0b.html
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/nationella-rad


Utomhusbesök med stor försiktighet 
På grund av den höga smittspridningen i samhället avråder vi sedan en tid tillbaka från besök på 
äldreboenden och gruppbostäder, vilket kan upplevas som tufft så här i juletid. Därför vädjar vi 
istället till anhöriga att endast boka eventuella besök utomhus och mycket noga följa våra besöks-
rutiner som att hålla avstånd och helst använda visir som man får av personalen. 

I den mån det går så försöker äldreboendena att lägga fler aktiviteter utomhus. För att skapa bra 
förutsättningar för detta har de köpt in tält, grill, plädar, ljusslingor och annat som skapar mys. 
Här kan man träffas i smågrupper för att till exempel dricka glögg och äta pepparkakor i juletid.

Trevliga julfiranden på boendena 
De flesta brukare på äldreboenden och gruppbostäder firar jul på boendena i år, medan majori-
teten av brukarna på servicebostäder firar på annan plats. Som vanligt gör personalen sitt bästa 
för att skapa mysiga, familjära och stämningsfulla högtider med god mat och trevliga aktiviteter – 
både inom- och utomhus. Som en försiktighetsåtgärd kommer alla brukare som lämnar boendet 
för till exempel julfirande på annan plats att testas när personen kommer tillbaka.  

Träffar erbjuder samtal och promenadsällskap  
Äldreträffarna i de olika orter har tills vidare inga aktiviteter på bestämda tider. Istället kan man 
kontakta fritidsassistenterna för samtal eller promenadsällskap. De erbjuder också aktivitetstips 
som kan utföras på egen hand. Stödlinjen: 031-724 88 99. Läs mer på: harryda.se/traffar  

Vaccinering under 2021 
En glädjande nyhet är att ett vaccin mot covid-19 är på gång. Först ut är vaccinering av personer 
som bor på äldreboende, har hemtjänst eller som är över 70 år. Näst i tur står personal som möter 
dessa grupper inom till exempel äldreomsorgen, och därefter ska vuxna som bor tillsammans 
med personer som har hemtjänst vaccineras. Berörda målgrupper informeras när det närmar sig.  

Var rädd om dig och andra. 
God jul och gott nytt år! 
 
Lena Lager, chef för sektorn för socialtjänst 
031-724 61 00 (växel), lena.lager@harryda.se 

Kom ihåg!

• Umgås bara med dem du bor med eller träffar ofta.
• Undvik ställen där det kan bli trångt som till exempel affärer och köpcentrum.
• Undvik onödiga resor, speciellt avgångar med kollektivtrafik där trängsel kan  
  uppstå. Åk bil, cykla eller gå istället. 
• Håll avstånd och hosta/nys i armvecket.  
• Tvätta händerna, ofta och noga med varmt vatten och tvål.
• Stanna hemma, även om du bara känner dig lite förkyld.
• Om du provtagits för covid-19 ska du stanna hemma tills du får ditt provsvar.

https://www.harryda.se/omsorgochhjalp/aldre/aktiviteterfordigsomarpensionar.4.124fd5f4139f22e498f800018613.html

