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Surahammar 2020-11-12

Skarpare restriktioner i Västmanland
Vid lokala utbrott kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta
att ett eller flera råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.
Den 12 november införs skarpare restriktioner i Västmanlands län, på grund av ökad smittspridning av
covid-19. Det är mycket viktigt att du som bor, jobbar och vistas i länet följer samtliga råd.
Beslutet gäller från och med 12 november till och med 10 december. Restriktionerna kan komma att
förändras och tidsperioden kan förlängas – det var och en av oss gör nu är helt avgörande för vad vi kan
göra framöver.

Personligt ansvar vid lokala utbrott av covid-19
Var och en som vistas i regionen bör:
2. Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen.
4. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer,
bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och
apotek.
5. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och
tävlingar. Det gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
7. Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär
bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig
närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är
dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt
med andra.
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Skarpare restriktioner i Surahammars kommun
Beslutet gäller från och med 12 november till och med 10 december. Restriktionerna kan komma att
förändras och tidsperioden kan förlängas – det var och en av oss gör nu är helt avgörande för vad vi kan
göra framöver.

Kultur och Fritid

•

Kulturfastigheterna i kommunen håller stängt för allmänheten och även för ev. bokade besök.

•

Biblioteket i Surahammars tätort håller öppet för samhällsinformation samt in- och utlåning enlig
ordinarie tider. Fortsätt följ nuvarande restriktioner som anges på biblioteket. Känner du dig inte
fullt frisk ska du stanna hemma och låta bli att vistas i bibliotekets lokaler.

•

Kommunala idrottsanläggningar stängs för allmänheten. Undantag görs för yrkesmässig idrott,
grundskolans undervisning samt träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Vuxna
ska lämna och hämta i största möjligaste mån utanför anläggningen. Vid yngre åldrar/ behov får
endast en vuxen närvara. Omklädningsrum låses efter skoldagens slut för att ombyte och dusch
ska ske hemma.
Vid uthyrning till ungdomsverksamhet ligger ansvaret, att följa restriktioner och riktlinjer, på
ansvarig förening.

•

Surahammars badhus håller stängt för allmänheten. Undantag görs för grundskolans
simundervisning samt träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Har du ett
månadskort/ årskort fryser vi detta och förlänger med den tid som anläggningen har stängt.

•

Fritidsgårdarna i kommunen stänger efter skoldagens slut.

Förskola, grundskola och grundsärskola

•

Vi fortsätter att hålla de kommunala förskolorna, grundskolorna och grundsärskolan öppet som
vanligt. Trygghet och utbildning blir viktigt i rådande tider samt att skolplikt råder.
Vi fortsätter värna om våra barn/elever och personal så i dessa tider är det extra viktigt att hålla
barn hemma vid symptom och sjukdom.
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Vård och omsorg

•

Vi fortsätter värna om våra brukare och personal i dessa Coronatider. Surahammars kommun
avråder därför att besök utifrån sker på de kommunala boendena.
Annan kommunal verksamhet

•

Arbetscenters publika verksamheter håller stängt under perioden.

•

Frivilliga resursgruppen, FRG, fortsätter att hjälpa till med matinköp för personer 70+ som inte
har någon som kan handla åt dem.

•

Möjligheten för att besöka kommunhuset för allmänheten kvarstår. Dock med speciella rutiner.
Näringsliv

•

Surahammars kommun kommer utöka sin tillsynsverksamhet och inspekterar restauranger för att
minska trängsel, ge gästerna möjlighet att hålla avstånd, samt för att underlätta för
verksamheterna att göra rätt. Miljöförvaltningens tillsynsavdelning utreder klagomål från
allmänheten och gör oanmälda kontroller på restauranger runt om i kommunen för att
kontrollera att reglerna gällande trängsel följs. Som verksamhetsansvarig inom
restaurangbranschen får du gärna kontakta vår miljöenhet för att få hjälp med hur du på bästa sätt
kan förbättra rutiner för minskad smittspridning.
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