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Till dig som är kund eller närstående till kunder i vår verksamhet.  

INFORMATION VINTERN 2022 
Just nu är vi mitt i den fjärde vågen av covid-19. Många är smittade runtom i 

samhället, men tack och lov är det inte så många som nu blir allvarligt sjuka.  
 
Det stora antalet smittade och den snabba smittspridningen innebär dock att många 
medarbetare är sjuka, hemma i karantän eller hemma för vård av barn. Vi rekryterar 
vikarier för att täcka upp för våra ordinarie medarbetare, men vi har ändå en situation 

som innebär ständiga överväganden.  
 

Beredskap för prioriteringar 
I den här situationen gör vi allt vi kan för att hålla igång verksamheterna på ett tryggt 
och säkert sätt. En viktig del är att ha beredskap för att göra prioriteringar av vilka 
insatser som är viktigast att erbjuda. 

Verksamheterna arbetar också tillsammans för att hjälpa varandra att bemanna vid 
hög frånvaro. 

Viktigt att tänka på för dig som anhörig 
Vi måste alla fortsätta att ta eget ansvar för att skydda oss själva och andra mot covid-
19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsatt håller god handhygien, håller 
avstånd och stannar hemma vid minsta symptom.  

 
Det här gör vi för att hindra smittspridning 
För att hindra smittspridningen testas alla medarbetare för covid-19 tre gånger per 
vecka. På så sätt kan vi snabbt stoppa smittan. 
Vi som arbetsgivare uppmuntrar våra medarbetare att vaccinera sig och vi försöker 
göra det så enkelt som möjligt för medarbetarna att ta vaccinet. I dialog med 
smittskyddsenheten utför vi också smittspårning vid behov. 
 
Läget förändras från dag till dag och vi följer utvecklingen noga, både nu och fortsatt 

framåt. Vi har utökat stabsmötena på förvaltningen till två gånger per vecka för en 
effektiv samordning.    
 
Vi fortsätter som alltid att hålla en god handhygien och vi har en fortsatt hög nivå på 
skyddsutrustningen. Vi fortsätter med munskydd under hela arbetspasset och 
kompletterar med visir i det nära vårdarbetet hos alla kunder.  
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Övrig info 
 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning har tagit beslut om att alla 
arbetstagare på daglig verksamhet kommer att få Habiliteringsersättning enligt schema 

oavsett om man kommer till Daglig verksamhet eller inte under januari och februari 
2022.  
Det beror på att många är sjuka i Covid-19. Nu får alla sin Habiliteringsersättning även 
om man är sjuk eller är rädd att smittas. Det är viktigt att vara hemma när man är sjuk.    
 

Våra gårdskvällar kommer att fortsätta på tisdags och torsdagskvällar med färre 
deltagare: 20/deltagare per tillfälle för att vi ska kunna göra det på ett säkert sätt och 

att vi ska slippa smitta.                  
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