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Lägesbild: Covid-19 i Hällefors kommun
Antalet personer som insjuknar i Covid-19 ökar i Hällefors kommun.
Det viktigaste för att motverka spridningen av Covid-19 är att hålla
avstånd, sköta hygienen och ta personligt ansvar. Samt att följa de nya
allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutat om.
Hällefors kommun har vidtagit följande åtgärder, fler kan komma att
införas för att anpassa verksamheterna till de nya lokala allmänna
råden.
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Hällefors kommun går upp i stabsläge per den 3 november kl.
8:00. Arbetet i staben bygger på att minimera smittspridningen i
samhället och våra verksamheter. Främst sker detta genom
informationskampanjer på webb och sociala media, samt
genom samverkan med våra aktörer i kommunen.
Pihlskolan bedriver distansundervisning under på grund av
konstaterade fall med covid‐19. Från tisdag den 3/11 och resten
av vecka 45 kommer undervisningen att ske på distans enligt
ordinarie schema.
Samverkansmöten inom länet med inriktning på Covid-19
Förstärkta åtgärder inom alla verksamheter för att minimera
smittspridning av Covid-19
Restriktioner kring externa besök och möten på kommunens
förvaltning.
Samtliga som kan jobba hemifrån efter chefs godkännande gör
det
Bowlinghallen är stängd tillsvidare
Anpassade öppettider biblioteket
Tillfälligt ändrade öppettider i receptionen på kommunkontoret
från tisdag 3 november. Kommunens reception i Formens Hus
öppen kl. 10–12 tills vidare. Telefonväxeln är öppen som
vanligt.

Lokala allmänna råd i Örebro län
De lokala allmänna råden innebär att du som vistas i länet bör:
•
•

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum,
museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i
exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter,
föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta
gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda
2005 eller senare.
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Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än
de som man bor tillsammans 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.
Fortsatt publiktak på 50 personer i Örebro län
Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att publikgränsen på max 50
personer kommer att kvarstå i länet. Allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra
serveringsställen undantas.
Självklart gäller också håll avstånd, tvätta händerna ofta och
stanna hemma om du är sjuk!

