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Med reservation för ändringar.

Nya fall covid-19 i Västra Götaland per vecka*

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!
Smittspridningen har den senaste månaden
tagit fart på nytt och utvecklingen är oroande.
Förra veckan kom beskedet om att de skärpta
allmänna råden för vår region förlängs till den
13 december. På Västra Götalandsregionens
hemsida går smittskyddsläkare Thomas Wahlbergs ord att läsa: – Varje dag blir hundratals
människor smittade och några av dem kommer att bli allvarligt sjuka. Det går åt fel håll

På Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och
andra ansvariga aktörer. Sajten drivs av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Du kan också följa krisinformation i sociala medier eller ladda ner
deras app Krisinformation.

nu och vi måste alla känna ansvar för det.
Samtidigt kan vi alla göra skillnad om vi följer råden. Det gäller mig, det gäller dig och det
gäller alla andra människor vi har omkring oss.
Hur kan vi då bidra till ett bättre situation i
rådande läge? Ja, vi kan faktiskt göra en hel del
men ibland behöver det inte vara krångligare
än att man ställer sig frågan: Måste jag? Som i
frågorna ”Måste jag gå på fest just nu?”, ”Måste jag träffa mina kompisar?” eller ”Måste jag
besöka affären?”
Covid-19 sprids lätt när vi umgås nära och
länge. Det val du gör spelar faktiskt roll. Det
finns ofta riktigt bra alternativ istället för att
träffas eller för att gå in i affären. Våra lokala
näringsidkare och kommunala verksamheter
erbjuder flera olika sätt för att hjälpa till i den
rådande situationen. Du kan läsa mer på
vår hemsida essunga.se eller på turistwebben
vastsverige.com/essunga-nossebro om hur
våra butiker kan hjälpa dig.
Tack för att du håller ut och håller i.
Tillsammans bromsar vi smittspridningen!
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Vid akut fara ring alltid polisen 112.

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna
Tillsammans mot våld.

Några av de åtgärder som nu vidtagits av våra kommunala verksamheter
Övergripande för alla verksamheter
Alla medarbetare som har möjlighet är beordrade
att arbeta hemifrån utifrån att deras arbetsuppgifter medger detta. Endast i undantagsfall genomförs
fysiska möten och då iakttas gällande rekommendationer.
Biblioteket
Biblioteket håller stängt fram till 13 december. Du
kan hämta dina lån vid entréen under ordinarie öppettider. Vi erbjuder även hemleverans av böcker
på tisdagar (personer i riskgrupp och seniorer prioriteras). Kontaka oss gärna på 0512-570 47 om ni
undrar något.
Äldreboenden och omsorgsboenden
Vi avråder från besök på alla kommunala boenden (äldreboendena Lindbacken och Kerstinsås samt boende på
Torggatan, Eklövsgatan och Forsgatan). Har du frågor gällande anhöriga
kontakta respektive avdelning eller boende.

Daglig verksamhet
Inga utomstående tillåts i verksamhetens lokaler
och inga arbetsuppgifter utförs som kan innebära
att man träffar andra.
Kaveldunet
I Kaveldunets restaurang är bordsplaceringarna
anpassade och handsprit tillhandahålls. Boende på
Kerstinsås äter inte i restaurangen utan fortsätts serveras på avdelningarna. Personal hänvisas till separat samlingssal för att äta sin lunch.
Barn och skola
En vädjan har skickats ut till vårdnadshavare där
man ber dem att hämta och lämna barn utomhus
där det är möjligt samt att inte gå in i förskolornas/
skolornas/fritids lokaler. Föräldramöten hålls i första hand digitalt eller via telefon. Familjecentralen
Regnbågen håller stängt.
Evenemang
Nossebro marknad är inställt året ut samt marknaden i januari och i februari 2021. För aktuell information om olika evenemang i kommunen besök

www.vastsverige.com/essunga-nossebro.
Kulturskola
Kulturskolans undervisning fortgår med anpassningar såsom plexiglas mellan elever och lärare eller
genom andra digitala lösningar.
Samhällsbyggnad
Tillsyner sker exempelvis utomhus eller att en viss
del av tillsynen sker över telefon eller digitalt.
Essunga bostäder
Utifrån de nya råden har Essunga Bostäder AB beslutat att tillfälligt stänga sitt kontor för spontanbesök. Vi hänvisar istället till att boka besök genom
att ringa oss på 0512-571 60. Bokade besök kan genomföras fysiskt så länge du är symptomfri.
Frågor gällande kommunens verksamheter?
Kontakta Essunga kommuns växel 0512-570 00
eller gå till www.essunga.se/fragorochsvar.html.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
* Statistik från Västra Götalandsregionen

