Lägesrapport nr 6 till förtroendevalda 22 mars 2020
Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten
utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja
smittspridning. Det är ett mycket ansträngt läge inom sjukvården varför
FHMs rekommendationer bör hörsammas.
Totalt har 1906 personer rapporterats smittade med covid-19 i Sverige (22
mars kl.14:00). Nationellt har 21 av fallen rapporterats avlidna. Källa: FHM.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-aldre/
Sjukvård
Hälso- och sjukvårdsdirektören har under fredagen fattat beslut om att tillsätta
en central operativ krisledningsfunktion för närsjukvård. Uppdraget har gått till
SLSO (Stockholms Läns Sjukvårdsområde). Denna funktion blir en viktig
operativ samspelspart gentemot kommunerna. Uppdraget kommer att innebära
att stärka sammarbetsvägarna lokalt, omfördela personal och resurser såsom
skyddsutrustning. Den centrala operativa krisledningsfunktionen ska bedöma
hur man omdirigerar personal bäst.
I samarbete med Försvarsmakten bygg ett externt komplett sjukhus inklusive
intensivvård vid Stockholmsmässan i Älvsjö under dagen.
Regionen kan i dagsläget inte dela med sig av material och skyddsutrustning till
kommunerna och beklagar detta.
Det finns fyra mobila provtagningsteam etablerade och nu får alla ASiH
samma uppdrag att bistå med provtagning vid vård i hemmet eller på särskilda
boenden.
Region Stockholm vädjar till de som har tidigare utbildning inom sjukvården
att registrera sig som extra resurs.
På Danderyds sjukhus delas i morgon akuten in i två zoner. En för Covid-19
misstanke och en för allt annat. Bedömning till vilken zone patienten ska
fördelas till sker i ett tält utanför av läkare och legitimerad sjuksköterska. Syftet
med uppdelning av zoner att skydda de äldre och riskpatienterna för att de som
tex har bröstsmärta ska känna sig trygga att komma till akuten överhuvudtaget
och att de inte riskerar att sitta bland misstänkta Covid-1. Inom kort ersätts
tältet av små ”stugor”.
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https://candidate.hr-manager.net/vacancies/list.aspx?customer=sllutbildning&departmentid=61589&mediaid=4623
Kollektivtrafik
Nu tas ytterligare steg för att säkra en robust och uthållig kollektivtrafik till
följd av utbrottet av Covid-19. För att möta nuvarande och kommande
frånvaro även bland kollektivtrafikens medarbetare justeras antalet avgångar i
busstrafiken. Parallellt minskar resandet med kollektivtrafiken i Stockholm,
förra veckan motsvarande 20 procent jämfört med samma vecka i fjol. Denna
vecka uppskattas resandet till hälften av normalt. Eftersom betydligt färre reser
kollektivt uppskattas att trängseln inte kommer att öka trots behov av glesare
trafik.
Så går trafiken under vardagar från och med 23 mars och tills vidare:
• Tunnelbanan och pendeltågen påverkas inte utan kör med ordinarie turtäthet.
• Busstrafiken i hela länet justeras med färre avgångar under vardagar. Resorna
kommer att vara sökbara i SL:s reseplanerare. Under morgon- och
eftermiddagstrafik körs förstärkningsavgångar som inte alltid kommer att
finnas i reseplaneraren.
• Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan
justerar trafiken med färre avgångar under vardagar. Under morgon- och
eftermiddagstrafik körs förstärkningsavgångar som inte alltid kommer att
finnas i reseplaneraren.
• Pendelbåtarna går som vanligt, med undantag för linje 80 som får en justering
av trafiken med färre avgångar.
• Spårväg City justeras med färre avgångar under vardagar.
• Waxholmsbolagets trafik påverkas inte.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/sl/pressreleases/anpassadkollektivtrafik-fraan-och-med-maandag-2983654
Ovan är en lägesbild av det pågående arbetet i Österåker, Region Stockholm,
och myndigheter - observera att läget kan komma att ändras snabbt.
http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/inf
ormationomcoronavirusetochcovid19franosterakerskommun.5.6fe3764417086
cfc364c5.html
Statsministern
Ikväll kl.21:15 håller statsministern tal till nationen. Talet hör till
ovanligheterna. Enda gången i modern tid ett “tal till nationen” har ägt rum var
inför valrörelsen 2018 då alla partiledare bjöds in. Men denna gång är det bara
den socialdemokratiska statsministern som talar och inga från oppositionen.
Må väl, ta hand om Er och skydda sjukvården som har en mycket ansträngd
situation.
Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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