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Lägesbild onsdag den 13 januari med
anledning av arbetet med covid-19
Matlådor till gymnasie- och högstadieelever, vaccineringen inom vård- och
omsorg är i full gång och ytterligare begränsningar i Saluhallen införs. Det är
några av onsdagens frågor inom ramen för Lunds kommuns hantering av
covid-19.

Alla brukare och personal på särskilda boenden har nu
erbjudits vaccination
Den första dosen av vaccination mot covid-19 har getts till de brukare och
personal på särskilda boenden som önskat ha den. En andra dos ska ges inom

ett par veckor. Planeringen för vaccinering av brukare och personal inom
hemvården är i full gång och beräknas starta i nästa vecka. Vaccinering mot
covid-19 är frivillig.

Munskydd inom hemvården
Efter nya rekommendationer från Vårdhygien Skåne har vård- och
omsorgsförvaltningen beslutat att, som en extra försiktighetsåtgärd införa
munskydd för hemvårdspersonal som ett komplement till visir. Inom
hemvården i Lunds kommun är smittspridningen låg, men på grund av den
ökade samhällsspridningen kommer nu visiren att kompletteras med
munskydd. Riktlinjerna anpassas löpande utifrån utvecklingen och det
kommer att tas fram rutiner för hur skyddsutrustningen ska användas allt
eftersom vaccinationerna har genomförts.

Skollunch till gymnasieelever och högstadieelever
folkbokförda i Lund
Från och med 18 januari kommer både gymnasieelever och högstadieelever
som är folkbokförda i Lunds kommun kunna beställa och hämta en matlåda
som ersättning för skollunchen. Matlådan kan börja beställas från klockan
08:00, torsdagen 14 januari.
Under den första veckan med fjärrundervisning för årskurs 7-9, har eleverna
kunnat hämta skollunch på sin skola. Inför kommande vecka ska lunchen
beställas via en e-tjänst. Matlådan kommer att kunna beställas via en e-tjänst
på lund.se senast klockan 14:00 vardagen innan och sedan hämtas ut via
utvalda grundskolor.
För gymnasielever finns ett urval av grundskolor där matlådan kan hämtas,
medan högstadieeleverna kan välja att hämta mat på en av kommunens
högstadieskolor. Både elever och vårdnadshavare har fått information i
respektive skolsystem, vklass och Unikum.
Det är endast gymnasieelever som går på Lunds kommunala skolor och som
är skrivna i Lunds kommun som kan beställa matlåda.
Högstadieelever som är skrivna i andra kommuner men går på en kommunal
grundskola i Lund kan ta del av matlådorna. Detta gäller även
högstadieelever som är skrivna i Lunds kommun men går på en skola i annan
kommun.

Självklart är alla friska när de hämtar matlådor.
Läs gärna mer här: https://www.lund.se/utbildning--forskola/nyheter-ochnyhetsarkiv/2021/skollunch-till-gymnasieelever-och-hogstadieeleverfolkbokforda-i-lund/

Begränsningar på biblioteken
De meröppna biblioteken är öppna utan personal men med
förhållningsregler. Stadsbiblioteket öppnade igen 11 januari, men endast för
nödvändiga besök (skriva ut, låna dator, hämta reservationer och skaffa
lånekort/meröppetbehörighet). Stadsbiblioteket har öppet på vardagar
klockan 12-17. Tio besökare får vistas på biblioteket samtidigt. Det finns vakt
som kontrollerar detta och kan svara på enklare frågor utomhus.
Biblioteken i Stångby, Södra Sandby och Norra Fäladen är fortsatt stängda.
Besökare hänvisas fortsatt till digitala tjänster för e-böcker, ljudböcker och
strömmad film. På bibliotekens webbplats har en chatt-tjänst öppnats upp
där besökare lätt kan få svar på sina frågor.

Det här gäller i Saluhallen
För att kunna hålla avstånd och minska smittspridningen i Saluhallen har det
nu gjorts ytterligare åtgärder. Ett maxantal om 45 kunder åt gången i de stora
ytorna och 24 kunder på Systembolaget har införts. På restaurangerna gäller
som tidigare fyra sittande gäster per bord.
Servicevärdar finns på plats för att informera och säkerställa att avstånd hålls
i Saluhallen.

Familjerådgivningen blir digital under januari
För att minska smittspridningen blir de möten Familjerådgivningen har
inbokade i januari digitala. Familjerådgivningen erbjuder professionell
samtalshjälp till par som upplever prövningar i sin relation och finns till för
medborgare i Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Burlöv och Höör. Detta
gäller i första hand till och med den 24 januari.

Frivilligkraft nominerad till eDiamond Awards
Kommunens Frivilligkraft var i våras snabba och effektiva i att koppla
samman frivilliga volontärer i kommunen med personer i riskgrupper som
behövde stöd i olika vardagsärenden. E-tjänsten som skapades hanterar

sammankopplingen av medborgare i behov av hjälp, med volontärer som vill
hjälpa.
Frivilligkrafts arbete har nu blivit uppmärksammat och de är nominerade för
eDiamond Award!
Priset tilldelas myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för
framtidens eMedborgare. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer
och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom
området e-förvaltning och digitalisering, lokalt, regionalt, nationellt och
globalt. Vinnaren presenteras under eFörvaltningsdagarna den 20-21 januari.

Rådhuset håller stängt
Rådhuset är fortsatt stängt på grund av risk för smittspridning enligt Region
Skånes och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Här publicerar vi löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av
coronaviruset och sjukdomen covid-19
Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av
covid-19 finns.
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