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Hej! 
Coronapandemin och de skärpta råd som gäller i Kronobergs län påverkar 
alla våra invånare. Vi vänder oss nu till kommunens företag och föreningar 
för att nå ut till så många som möjligt med en påminnelse om de skärpta 
råden. Sprid gärna informationen till er personal/era medlemmar. 
Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen! 
 
Den bifogade affischen från 1177 och Region Kronoberg kan med fördel 
skrivas ut och sättas upp i era verksamheter. 
 
Skärpta råd i Kronoberg 
 

• Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för 
trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, 
badhus och gym. 

 
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, 

idrottsträningar, matcher och tävlingar. 
 

• Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor 
med eller närmast anhöriga. 

 
Skärpta råd för verksamheter i Kronoberg 
 

• Alla verksamheter i Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder så att 
var och en ska kunna följa de allmänna råden. 

 
• Alla arbetsgivare Kronoberg uppmanas att vidta åtgärder för att 

anställda ska kunna följa de allmänna råden. 
 
De skärpta råden har beslutats av Folkhälsomyndigheten och Region 
Kronobergs smittskyddsläkare. De gäller till och med den 26 november 
men kan förlängas. 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  

2020-11-12  



 

Uppvidinge kommun 
0474-470 00 

info@uppvidinge.se  
www.uppvidinge.se 

Åtgärder i Uppvidinge kommun med anledning av skärpta råd 
 
Exempel på åtgärder: 
 

• Extra kontroller och information till butiker och andra 
verksamheter om åtgärder för att förhindra trängsel. 

• Vi uppmanar besökare till närstående på särskilda boenden att 
använda de säkra mötesplatser som finns. 

• Vi tar emot ett begränsat antal besökare samtidigt i receptionen i 
kommunhuset. Begränsningar kan även förekomma inom andra 
verksamheter. 

• Biblioteken behåller sina öppettider men är enbart öppna för 
utlåning och samhällsinformation, ej som mötesplatser. 

• Allmänhetens åkning i ishallarna tas bort. 
• De kommunala sporthallarna hålls öppna för att personer födda 

2005 och senare ska kunna idrotta. Vi tar inte emot några bokningar 
av aktiviteter för personer födda före 2005. 

• Samtliga kommunala evenemang ställs in eller skjuts upp. Det 
gäller exempelvis konserter och utställningar. 

• Vi stänger ner möjligheten att på vår webbplats och på 
kommunsidorna i Uppvidinge Tidning annonsera om evenemang 
där man fysiskt träffas. Evenemang, exempelvis digitala, som man 
kan ta del av utan att träffa andra går bra att annonsera om. 

• Vi uppmanar till utökat hemarbete för kommunanställda som har 
möjlighet att jobba hemifrån. 

 
Mer information om de skärpta råden och covid-19 
 
Uppvidinge.se/corona 
1177.se 
Krisinformation.se 
Regionkronoberg.se 
Folkhälsomyndigheten.se 
 
Var rädda om er! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Anne Hallberg 
Kommunchef 

http://www.uppvidinge.se/corona
http://www.1177.se/
http://www.krisinformation.se/
http://www.regionkronoberg.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/

