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Information till dig som har hemtjänst med 
anledning av covid-19/coronavirus 

 

Skärpta råd i Kronobergs län 
Från och med den 5 november 2020 infördes skärpta råd i Kronobergs län i syfte att 
minska spridningen av covid-19. Råden gäller fram till och med den 26 november 
2020 men kan komma att förlängas. Råden innebär i korthet att du bör: 

• Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till 
exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. 

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, 
idrottsträningar, matcher och tävlingar. 

• Undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med 
eller närmast anhöriga. 

(Råden i sin helhet finns att ta del av på www.alvesta.se eller på 

www.regionkronoberg.se.) 
 

Åtgärder inom hemtjänsten med anledning av covid-19 
Omsorgsförvaltningen anpassar verksamheten utifrån gällande rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten samt utifrån de skärpta råden i länet. 

Åtgärder som vidtagits i hemtjänsten med anledning av covid-19 är att det hemma 
hos omsorgstagare som har hjälp med personlig omsorg finns så kallade 
vårdhygienlådor som innehåller skyddsmaterial till personalen samt annat material 
som behövs för hygien och rengöring av skyddsmaterialet. Omsorgspersonalen 
använder visir och eventuellt annan skyddsutrustning, exempelvis munskydd, i 
situationer där de förväntas vara närmare än 1 meter från omsorgstagaren.  

Verksamheten kommer prova olika lösningar för att kunna begränsa hur insatsen 
inköp genomförs – exempelvis kommer alla inköp att göras på en särskild dag i 
veckan alternativt kommer personalen att vara behjälplig med digitala inköp. Alla 
personer som har hjälp med inköp kommer att få information om hur insatsen 
kommer att utföras och en planering kommer att göras med varje omsorgstagare. 
 

I händelse av ökad smittspridning 
Som vi informerade om i våras är vår prioritet är att säkerställa att samtliga 
omsorgstagare får sina behov av insatser från oss tillgodosedda på bästa sätt utifrån 
rådande förutsättningar. I händelse av en än mer ökad smittspridning och en 

http://www.alvesta.se/
http://www.regionkronoberg.se/
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ansträngd personalsituation kan vi komma att behöva göra förändringar gällande 
våra insatser: 

• Verksamheten kan komma att behöva omplanera med kort varsel. Det kan 
innebära att du får kortare besök eller besök på andra tider än du är van 
vid.  

• Det kan bli nödvändigt att prioritera. Vi kan då komma att behöva avboka 
vissa insatser, exempelvis hemsjukvårdsinsatser som kan vänta, social 
samvaro, ledsagning, promenader, med mera. 

I möjligaste mån kommer du att bli informerad innan förändringar görs. 
 

Mer information om covid-19/coronavirus 
Läs mer om covid-19/coronavirus på Folkhälsomyndighetens webbplats. De har 
samlat en rad frågor och svar och uppdaterar sin webbplats regelbundet med den 
senaste informationen.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/  

Aktuell information om Alvesta kommuns arbete med covid-19/coronavirus finns på 
kommunens hemsida. 

https://www.alvesta.se/  
 

Frågor om covid-19/coronavirus hänvisas till 113 13 
Om du har frågor och funderingar om coronaviruset/covid-19 kontakta då SOS 
Alarms upplysningsnummer 113 13. 
 

Personer som känner sig sjuka hänvisas till 1177 
Om du känner dig sjuk ska du ringa till sjukvårdsupplysningen på 1177. 
 

Frågor gällande insatser från omsorgsförvaltningen 
Du kan alltid vända dig till omsorgspersonalen som besöker dig. Du kan även 
kontakta ansvarig enhetschef eller verksamhetschef. Kontaktuppgifter till dem kan 
du få  genom att ringa kommunens växel, telefon 0472-150 00.  

Omsorgsförvaltningen kommer även att informera löpande om utvecklingen i 
verksamheten med anledning av covid-19/coronavirus på Alvesta kommuns 
hemsida. 

https://www.alvesta.se/  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Senada Hodzic 

Verksamhetschef, ordinärt boende 
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