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Coronaviruset 
har spridits under 
en längre tid nu och 
än är det dessvärre inte 
över. Det är därför viktigt 
att fortsätta följa myndig- 
heternas rekommendationer.

Myndigheternas budskap är att vi 
har ett gemensamt ansvar att för-
hindra smittspridning. Smittan sprids 
genom droppsmitta, det vill säga 
via kontakt mellan människor eller 
genom hostningar och nysningar. 

Normalt att känna oro
Det är normalt att känna oro och 
ensamhet i en situation då man ska 
hålla sig från andra. Ta promenader i 
naturen, tala i telefon med nära och 
kära eller håll kontakt via dator och 
sociala medier för att må lite bättre.

n u m m e r 2 2020 -  CORONA OCH COVID-19-SPECIAL

Håll avstånd Håll avstånd 

Var rädd om dig Var rädd om dig 
själva och andrasjälva och andra
– vi har ett gemensamt ansvar!– vi har ett gemensamt ansvar!

Håll ut - det gårHåll ut - det går  överöver

Håll kontakt Håll kontakt 

TÄNK PÅ ATT RESTRIKTIONERNA GÄLLER EN BEGRÄNSAD TID ÄVEN OM VI INTE VET HUR LÄNGE. 

Kom ihåg!
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder.

• Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symptom.

• Hosta och nys i armvecket.

• Håll avstånd till andra – även till dina vänner.

• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun i offentliga miljöer.

• Undvik platser med täta folksamlingar om du är 70 år eller äldre.

Intresset är stort för huruvida Covid-19-smitta  
finns i vår kommun och i kommunens verksam-
heter. Här reder vi ut vad vi publicerar, vad vi 
inte publicerar och varför.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns coronaviruset 
överallt i samhället idag. Det innebär att smit-
tan med största sannolikhet finns även i vår 
kommun. Det är det enda svaret vi kan 
ge på frågan om Covid-19-smitta finns i 
Bengtsfors kommun.

Hur många som är smittade i Bengts-
fors kommun är information som 
Västra Götalandsregionen förfogar 
över. Regionen informerar Bengtsfors 
kommun om smitta när våra verksam-
heter behöver agera på ett särskilt sätt. 
Vi har således inga uppgifter om hur många 
smittade det finns i våra samhällen.

Smitta i våra verksamheter
För att inte ge upphov till ryktessprid-
ning informerar vi aldrig om misstänkt 
smitta. Att det inte finns någon smitta 
i våra verksamheter kan vi aldrig 
bekräfta då det är en uppgift som 
snabbt kan ändras och bli inaktuell.

Vid konstaterad smitta i någon av 
våra verksamheter kommer vi att in-
formera allmänheten för att undvika 
att obekräftade uppgifter sprids. 

På grund av sekretessregler publicerar vi ingen 
information om sjuka personer. Det gäller såväl 

vårdtagare inom äldreomsorgen som barn och 
elever i förskola och skola som vår personal. Sekre-
tessen omfattar även uppgifter som bostadsort eller 
arbetsplats, därför publicerar vi inte uppgifter om 
vilken verksamhet som är drabbad.

Vem meddelas vid konstaterad smitta?
Vi meddelar personer som är berörda och 

behöver informationen. Det kan vara an-
höriga och boende inom äldreomsor-
gen, vårdnadshavare inom förskola/
skola och vår egen personal.

Vi kan komma att bekräfta smitta om 
den drabbade eller anhöriga själva of-
fentliggör denna information.

Eventuella dödsfall
Vi har inga uppgifter om dödsfall till 

följd av Covid-19 hos allmänhet och publice-
rar således ingen information om det.

Vi publicerar inte heller några uppgifter 
om eventuella dödsfall i våra verksam-
heter på grund av sekretess och av 
hänsyn till anhöriga om det inte är 
så att anhöriga har specifika önske-
mål om det.

Fråga inte vår personal
Vår personal kan varken bekräfta 

eller avfärda rykten om smitta eller 
dödsfall utifrån sekretessen. Vi ber dig 

att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Vi publicerar inte information om smittadeVi publicerar inte information om smittade

Som förälder önskar man det 
bästa för sina barn och vill att 
de ska få växa upp under trygga 
förhållanden, men ibland kan 
det uppstå situationer som man 
behöver få hjälp att lösa. Särskilt 
jobbigt kan det vara om delar av 
eller hela familjen är hemma med 
anledning av Coronapandemin.

Behandlingsgruppen
Socialtjänstens behandlingsgrupp 
arbetar med råd och stöd mot ung-
domar (från 13 år), vårdnadshavare 
och familjer.

Telefon: 0531-52 75 22  
E-post: behandlingsgruppen@bengtsfors.se

Familjecentralen Nyckelspiken
Även om familjecentralens aktiviteter 
för tillfället är begränsade har de ändå 
verksamheten öppen, se sidan 3.

Telefon: 
0531-52 62 98 eller 0709-83 28 83

Elevhälsan 
Elevhälsan fungerar som vanligt under 
Coronapandemin - även för dig som 
har distansundervisning. Du som 
vårdnadshavare kan också kontakta 
elevhälsan för att få stöd kring ditt 
barns mående. 

Att prata med barn om Corona
Den intensiva medierapporteringen 
och förändringar i vardagen kan väcka 
tankar och känslor hos barn. 

Tips för att prata med barn om  
Corona: www.krisinformation.se

BRIS
BRIS - barnens rätt i samhället, är en 
ideell organisation dit du kan ringa 
och få prata med en kurator. Även du 
som vårdnadshavare kan ringa och få 
råd om hur du kan stötta ditt barn.

BRIS stödlinje för barn*: 11 61 11  
(chatt finns via bris.se)

BRIS stödlinje för vuxna om barn:  
0771-50 50 50

*Det är gratis att ringa till BRIS och  
samtalen syns inte på telefonräkningen.

Stöd till familjen i CoronatiderStöd till familjen i Coronatider

följ bengtsfors kommuns rapportering om corona på www.bengtsfors.se/corona  
där hittar du: nyheter - stängda/öppna verksamheter - frågor och svar - intresseanmälan för arbete under pandemin

Håll  Håll  
händerna renahänderna rena

Det är viktigt  
att du som invånare  

känner förtroende för  
kommunens verksamheter.

Därför följer vi  
sekretessen.

Vi måste hjälpas  
åt att hindra sprid- 

ning av rykten och falska  
uppgifter. Om du själv blir  

drabbad, skulle du vilja  
att uppgifter om  
dig delades på  

Facebook?



Kris i omvänd ordning
Vanligtvis när det uppstår en kris är den 
kortvarig och konkret och måste han-
teras direkt utan förberedelse. Den här 
situationen är helt annorlunda. Vi förbe-
reder oss och hanterar effekter av för-
siktighetsåtgärder som satts in nationellt 
och lokalt. Det är en situation som kräver 
stor uthållighet och mycket tålamod.

Vi har alla ett ansvar för att minska smitt-
spridningen och vara fortsatt försiktiga 
för att värna de äldre och svaga grup-
perna i samhället. Bengtsfors kommun 
utgår alltid från Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och tar ibland beslut 
om än mer kraftfulla insatser.

Frivilliga, företag och kommunens per-
sonal gör storartade insatser för att sluta 
upp i arbetet mot pandemin och dess 
effekter. Låt oss fortsätta att kraftsamla 
och hjälpas åt - tillsammans. 

Göran Eriksson, kommunchef

På grund av det rådande besöksförbu-
det på kommunens särskilda boenden 
erbjuder vi vårdtagarna att kom-
municera med sina anhöriga genom 
videosamtal. 

Ibland kan det vara skönt att se varan-
dra och vi hoppas att denna möjlighet 
hjälper till att upprätthålla kontakt 
med nära och kära.

Ta kontakt med enhetschefen på bo-
endet om du vill pröva på videosamtal.

Digitalt umgänge  
- ett gott alternativ

Tillgång till utrustning

Det finns en allmän oro om 
tillgång till material och 
skyddsutrustning i vården. 
Här förklarar vi skillnaden 
mellan arbetskläder, skydds-
kläder och skyddsutrustning 
och när vi använder vad.

Arbetskläder är kläder som 
vårdpersonal använder på 
jobbet. Kläderna byts dagligen 
eller vid nedsmutsning.

Skyddskläder är exempelvis 
förkläde och skyddsrock vars 
syfte är att skydda arbetskläder 
mot kontakt med exempelvis 
kroppsvätskor. Skyddshand-
skar används också vid risk för 
kontakt med kroppsvätskor. 

Skyddsutrustning såsom 
skyddsglasögon, visir och mun-
skydd används för personalens 
säkerhet och är som regel 
personlig.

I skrivande stund bedöms 
tillgången till skyddskläder 
och utrustning vara god. För 

att säkra tillgång till utrustning 
framöver deltar vi i en kom-
mungemensam upphandling 
av skyddsutrustning.

Skyddskläder i vardagen
I vårt dagliga arbete använder 
vi skyddskläder och skydds-
handskar vid nära vårdarbete. 
Hemtjänstpersonalen använ-
der oftare förkläde med lång 
ärm då de inte har samma 
möjlighet att byta arbetskläder 
som personal på boenden. 

Vård av smittade personer
Vid nära vård av sjuk person 
använder vi alltid skydd som 
täcker ansiktet såsom heltäck-
ande visir, vätskeavvisande 
munskydd tillsammans med 
skyddsglasögon/halvtäckande 
visir eller andningsskydd i 
kombination med visir*.

Smittorisken i den aktuella 
vårdsituationen avgör vilken 
utrustning vi använder. 

Extra säkerhetsskydd
Sedan pandemin kon-
staterades använder vi 
heltäckande visir vid nära 
vårdarbete även hos friska 
vårdtagare.

Birgitta Eriksson ansvarar för kommunens lager av skyddskläder och skydds-
utrustning. Foto: Anna Sandström.

För att kunna stärka upp 
bemanningen inom vård 
och omsorg genomför vi 
ett flertal utbildningar 
för såväl egen personal 
som för eventuella fram-
tida timanställningar.

Kultur- och 
fritidskontoret 
har gjort tips-
promenader 
som kommer att 

sättas upp i varje 
ort under våren och 

sommaren. Tanken är 
att byta ut tipsfrågorna mellan de olika 
orterna med jämna mellanrum. 

På vår hemsida kan du se vilka orter du 
kan gå redan nu. Där kan du också fylla i 
och skicka in din tipskupong digitalt.

Sommaraktiviteter
I år arrangeras ingen kulturvecka el-
ler några sommarlovsaktiviteter. För 
dessa pengar kommer kultur- och 
fritidskontoret istället att anordna 
aktiviteter för alla åldrar som är 
genomförbara trots den pågående 
pandemin. Vi återkommer såklart 
med aktivitetsprogrammet så snart 
det är klart.

Vi ställer om våra verksamheter! 

Lådor med skyddsutrustning 
står färdiga för personalen att 
ta med vid arbete hos vårdta-
gare med misstänkt smitta.

Foto: Anna Sandström.

*Vid aerosolbildande procedurer som sugning av luftvägar och hjärt- och lungräddning.

För att hålla så många av våra verksamheter och aktiviteter som möjligt igång har vi tvingats vara kreativa 
och förändra arbetssätt. Vissa verksamheter har därför ändrat karaktär och form, här följer några exempel.

Läsbussen Läster
Mellan 13.00 och 18.00 på onsda-
gar och 13.00 och 16.00 på torsda-
gar finns läsbussen Läster utanför 
Dals Långeds bibliotek till och med 
4 juni. Låna och återlämna böcker, 
läs dagstidningar och få hjälp med 
utskrifter. Första timmen är avsatt 
för dig i en riskgrupp. 

Distansundervisning

Skolavslutningar
I år kommer vi att ha alternativa 
skolavslutningar utan anhöriga för 
att förhindra smittspridning. Mer in-
formation finns på respektive skolas 
hemsida.

Förskola dygnet runt
I samband med arbetssituationen 
under pandemin har det uppkom-
mit ett behov av barnomsorg på 
kvällar, nätter och helger för perso-
nal inom samhällsviktiga områden. 
”Nattis” kommer därför att införas 
under en försöksperiod från maj till 
augusti med lokaler på Björkåsen i 
Bengtsfors. Extrastöd i skolan

Rådande regler om att stanna 
hemma vid lindriga sjukdomssym-
tom har gjort att många elever har 
varit hemma mer än vanligt. För att 
dessa elever inte ska komma efter 
i skolarbetet har grundskolorna 
erbjudit lovskola, studiehjälp och 
extra läxhjälp. Vi planerar också för 
utökat studiestöd under nästa läsår.

Digitala möten
Flera av våra handläggare har fått 
ställa om fysiska möten till digitala. 
Några exempel där digitala möten 
erbjuds är hos vuxenutbildningens 
studie- och yrkesvägledare, enheten 
för arbete och integration samt på 
socialkontoret.

Nyckelspiken kör utomhus
Familjecentralen Nyckelspiken har 
ställt om till uteverksamhet två 
gånger per vecka. Istället för att 
pyssla hos dem kan du följa deras 
dagliga pyssel- och rörelsetips i de-
ras sociala kanaler. De lämnar även 
ut pysselpaket för avhämtning.

På Strömkullegymnasiet flyter dis-
tansundervisningen på bra. Elev-
erna, som följer ordinarie schema, 
sitter hemma och kopplar upp sig 
mot skolan under lektioner. Läraren 
har genomgång, delar ut uppgifter 
och finns där för stöd som vanligt. 
Även vuxenutbildningens undervis-
ning sker på distans.

Både Facetime och appen Zoom fungerar 
fint att använda. Foto: Sofia Magnusson.

Gå på tipGå på tipspromenad

Foto: Morgan Magnusson

Allmänhet som anmält intresse 
av att arbeta inom vården under 
pandemin samt delar av vår egen 
personal som saknar tidigare vård-
utbildning går en grundläggande 
vård- och omsorgsutbildning i vår. 
I dagsläget planeras att utbilda 135 
egna medarbetare. Personal från 
alla verksamhetsområden deltar 
vilket omfattar fastighetsskötare, 
lärare, administrativ personal etc.

Den grundläggande utbildningen 
sker till största del på egen hand 
via Socialstyrelsens webb. En sam-
manfattande träff och ett praktiskt 

moment i förflyttningsteknik avslu-
tar utbildningen som sedan följs 
av en introduktion i någon av våra 
verksamheter.

Vi genomför också en repetitionsut-
bildning för egen personal som är 
vårdutbildade sedan tidigare men 
arbetar inom annan verksamhet. 

Kamratstöd
Sist men inte minst utbildar vi ett 
fyrtiotal medarbetare inom vård 
och omsorg i kamratstöd. Kamrat-
stödjarna ska stötta sina kollegor i 
ansträngande situationer eller vid 
behov under pandemin.

De fysiska träffarna hålls i Sessionssalen med glest 
spridda deltagare. Foto: Katrin Thoor.

Omfattande utbildningsinsats pågår

För våra 
företag och 
framför allt de 
inom besöks-
näringen är det 
här en tuff tid när 
människors resande 
är starkt begränsat. 

Har du fått dina planer inställda eller är 
du sugen på att se dig omkring har du 
nu ett gyllene tillfälle att uppleva vad vår 
kommun har att erbjuda och samtidigt 
hjälpa lokala företag genom att semestra 
på hemmaplan, hemestra med andra ord!

På vår hemsida finns gott om hemestertips  
- www.bengtsfors.se!
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