
Till ledamöter i pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 2021-02-26

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

Allvarligt läge i kommunen
Som ni kanske tagit del av i media så befinner sig stora delar av landet i ett allvarligt läge med 
stor smittspridning av covid-19. Tyvärr tillhör Härryda de kommuner där smittspridningen har 
varit mycket hög de senaste veckorna. Extra kommunikationsinsatser görs för att påminna  
invånarna om att bland annat hålla avstånd, bära munskydd i kollektivtrafiken och i andra  
situationer där det är svårt att hålla distans samt undvika affärer och platser där trängsel kan  
uppstå. Läs nyheten på harryda.se 

Covidenhet ändrar inriktning 
Inom socialtjänstens verksamheter ser det tack och lov betydligt ljusare ut. Sedan förra utskicket 
har vi haft en mycket begränsad smittspridning och de få brukare som bekräftats smittade har  
samtliga kommit från sjukhus. Det sambandet har vägt tungt i vårt beslut att ändra inriktningen 
på den så kallade covidenheten på Hönekulla gård, vars tio platser stått tomma de senaste  
veckorna. Här får istället personer med beslut om korttidsplacering mellanlanda efter sin  
sjukhusvistelse och när personen är friskförklarad får hen en vanlig kortidsplats på ett boende. 
Syftet med denna mellanlandning är att miminera risken att få in smitta på boendena.    

Vaccineringsstatus - här befinner vi oss
I slutet av vecka sex fick de 450 brukarna på äldreboenden och inom kommunal hälso- och  
sjukvård sin andra vaccindos. Även denna gång gjorde kommunens sjuksköterskor en snabb 
insats. Enligt Folkhälsomyndigheten kan brukare två veckor efter sin sista dos träffa symtomfria  
anhöriga och ha fysisk kontakt. De där kramarna är förstås mycket efterlängtade och vi kan anta 
att besöken på äldreboendena kommer att öka, vilket vi får hantera efter bästa förmåga. Det är 
samtidigt mycket viktigt att besöksrutinerna följs och att anhöriga även fortsättningsvis bokar 
sitt besök.  
 
Vaccineringen av personal är i slutfasen. De cirka 100 medarbetare som på grund av leverans- 
förseningar av vaccin inte kunde boka in sig vid “massvaccinationen” i Pinntorps idrottshall i 
slutet på januari, har kunnat boka in sig för vaccinering idag, 26 februari eller den 7 mars. Det 
innebär att all prioriterad personal nu har erbjudits vaccinering. 

Fortsättning >>

https://www.harryda.se/krisviktigtmeddelande/krismeddelande/covid19allvarligtlageiharrydakommun.5.3435c0e8173d623927335c0b.html
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik/stegrandesmittspridningiharrydakommun.5.70f81cc1779e7f2053411de.html


Vårdcentralerna har påbörjat vaccinering av personer med hemtjänst (och annan vuxen i samma 
hushåll). Berörda kontaktas via telefon av vårdcentralerna när det är dags, vilket kan ske på kort 
varsel, då det styrs helt av vaccinleveranserna.  
Läs mer om vaccinationsfaserna på harryda.se

Antigentester (snabbtester) för personal
Från den 15 februari erbjuds all personal som arbetar inom socialtjänstens vårdnära enheter ett 
snabbtest innan de går på sitt arbetspass. Syftet är att identifiera dem som inte uppvisar några 
symtom men som ändå bär på coronaviruset. Snabbtestet, som genomförs på arbetstid, tas nasalt 
och testresultatet visas efter 15 minuter. Cirka 1 400 snabbtester tas i verksamheterna under en 
vecka och tre visade sig vara positiva under den första veckan.  
Läs nyheten på harryda.se

Digitala lås på gång 
Härryda kommun ska införa så kallade digitala lås för brukare med hemtjänst eller personlig  
assistans. Det innebär att ett låsvred kommer att monteras på brukarens ytterdörr och behörig 
personal kan öppna/låsa via en digital nyckel. För brukaren blir det ingen skillnad utan hen  
använder sin nyckel som vanligt. Först ut är brukare i Landvetter och Härryda som kommer att 
få informationsbrev inom kort och därefter kontaktas personligen. Monteringen av låsen  
påbörjas i början av april. Många kommuner har redan infört detta och reaktionerna bland både 
brukare och personal är mycket positiva – det känns tryggt och säkert.

Fortsätt att ta ansvar för att minska smittspridningen
Till sist vill jag påminna om det allvarliga läget vi befinner oss i. Den just nu stora smitt- 
spridningen i kommunen kräver att vi alla tar ansvar och följer myndigheternas råd. 

Vänliga hälsningar
Lena Lager, chef för sektorn för socialtjänst 
031-724 61 00 (växel), lena.lager@harryda.se

Annonsen i veckans  
Lokalpressen är en av 
kommunikationsinsatserna  
med syfte att minska  
smittspridningen.  

https://www.harryda.se/krisviktigtmeddelande/krismeddelande/covid19allvarligtlageiharrydakommun.5.3435c0e8173d623927335c0b.html
https://www.harryda.se/arkiv/nyhetsarkivomsorgochhjalp/harrydakommuninforsnabbtesterforvardpersonal.5.390f1e501779ccc19e737a68.html

