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Säker sommar!Säker sommar!

följ bengtsfors kommuns rapportering om corona på www.bengtsfors.se/corona 

Väl rustade för att 
skydda de sköraste
Under våren har vi kunnat följa kommuner 
som drabbats av Covid-19-smitta på sina äld-
reboenden. Vi har iakttagit utvecklingen och 
haft tid att planera och förbereda oss för att 
kunna skydda äldre och personer i riskgrupper. 

Tre faktorer är särskilt viktiga för att klara ett lo-
kalt utbrott; utrustning, bemanning och rutiner.

Utrustning
Genom olika avtal har vi tryggat leveranser av 
skyddsutrustning framöver och via Socialsty-
relsen har vi möjlighet att snabbt få utrustning 
i akuta situationer. – Vi har också haft en god 
hjälp av privata initiativ och gåvor från lokala 
företag vilket betytt mycket under våren när det 
rått osäkerhet kring leveranser av skyddsutrust-
ning, säger Anna Ask, enhetschef för hemsjuk-
vården.

Bemanning
Bemanningen kan bli ett bekymmer om vi får 
ett stort utbrott i kommunen. För att lösa situa-
tionen genomför vi korta vårdutbildningar för 
personer utifrån och från den egna organisatio-
nen. Flera av dessa är nu i tjänst i olika verk-
samheter för att få erfarenhet från vårdarbete. 

Inom vården har  vi planerat för omflyttningar 
av både personal och chefer mellan enheter 
vid behov. Planering finns även för att styra om 
enkla arbetsuppgifter från ordinarie personal till 
vikarier. 

Den ”nattis”-avdelning som öppnats inom för-
skolan är ytterligare en insats för att underlätta 
för medarbetare att arbeta på obekväma tider.

Rutiner
Coronapandemin har gett oss anledning att 
uppdatera våra rutiner kring smittspridning och 
skydd av brukare. Ett exempel på en ny rutin är 
de visir vi använt i vårdnära arbete sedan flera 
veckor tillbaka för att skydda våra brukare. Vi 
har såklart också följt myndigheternas rekom-
mendationer om att stanna hemma vid symtom 
och infört besöksförbud på våra boenden. En 
annan rutin som aktualiserats sedan Corona-
utbrottet är hur vi isolerar brukare vid misstänkt 
smitta. – I dagsläget har vi en god medvetenhet 
kring rutiner för skyddsutrustning och annat 
bland våra medarbetare, säger Anna Ask.

Coronapandemin påverkar hur vi semestrar och umgås i som-
mar. Hur uttjatat det än känns så måste vi fortsätta att följa 
Folkhälsomyndighetens råd för att hindra smittspridningen.

Ett varmt tack till all personal!
I Bengtsfors kommun väljer vi nu att uppmuntra våra medarbetare 
för mycket goda arbetsinsatser under våren genom att ge de dem 
ett presentkort för inköp av valfri vara eller tjänst på ett lokalt köp-
ställe. Samtidigt är vi glada att kunna stötta det lokala näringslivet. 
Göran Eriksson, kommunchef

Ut i naturen 
Att fler människor 
ger sig ut i naturen är 
så klart positivt, samtidigt 
är det extra viktigt att visa hänsyn 
mot naturen, djurlivet, markägare 
och andra människor. Åk gärna till 
de mindre välbesökta naturreservaten 
och vandringslederna och lämna gril-
len hemma för att undvika skogsbränder. 

Gå tipspromenad
Våra tipspromenader sitter fort-
satt uppe under sommaren och 
byts löpande mellan orterna. 
Du hittar dem i Dals Långed, 
Gustavsfors, Torrskog, Bäcke-
fors, Skåpafors, Billings-
fors och Bengtsfors. 
Ifyllda kuponger 
lämnas in på våra 
bibliotek, Optimis-
tens lanthandel i 
Gustavsfors eller 
på vår hemsida. 

Läs böcker
Biblioteken erbjuder hemleve-
rans av böcker till dig över 70 
år eller i riskgrupp. Du kan ock-
så få dina reserverade böcker 

levererade utanför vår entré. 
Läsbussen Läster dyker 

upp på olika platser 
under sommaren 

och kan hjälpa 
dig med dina 
biblioteksären-
den. Läs mer på 

vår hemsida.

Sim & bad
Badplatser omfat-

tas inte av förbudet 
att samlas fler än 50 per-
soner men rådet om att 

hålla avstånd gäller. 
Simma inte i stim!

Foto: Niklas Eriksson

Hemestra!
På turistbyråns  

hemsida finns massor av 
tips för en härlig hemester 
- vandring, fiske, cykling  

och paddling.

www.vastsverige.com/
bengtsfors
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Håll kontakt Håll kontakt 
Håll avstånd Håll avstånd 

Du missar väl inte  
simskolan?
29 juni - 7 augusti
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www.bengtsfors.se/simskola

Trevlig  Trevlig  
sommar!sommar!

från oss på Bengtsfors kommun

Håll ut Håll ut 
- det går- det går  överöver
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Håll  Håll  
händerna renahänderna rena
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