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Välkommen till nyhetsbrev
från kommunens
äldreombudsman i Norrtälje

Coronakommissionens rapport

KONTAKT
Madeleine Rietschel
aldreombudsman@norrtalje.se
0176–717 81

Den 15 december lämnade Coronakommissionen sitt delbetänkande
till regeringen som handlade om de äldres situation under Corona.
Kommissionen säger i betänkandet bland annat att Sverige har
misslyckats med att värna de äldre och att det finns strukturella
brister inom äldreomsorgen, att det behövs bättre bemanning,
kompetens och rimliga arbetsförhållanden. Det behöver anställas
läkare och medicinsk utrustning behöver finnas i kommunerna. De
anser också att det kom sena och otillräckliga beslut samt att
skyddsutrustning saknades. Som äldreombudsman i Norrtälje har jag
varit med i kommunens stabsarbetet kring Corona och jag uppfattar
att utifrån förutsättningarna har arbetet fungerat bra.

Senaste nytt från
kommunen

Folkhälsomyndighetens skärpta råd

Behöver du mer varaktigt
stöd och hjälp?

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter
och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en
skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller
också vid firande av högtider.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/juloch-andra-hogtider/

Nuläge i Norrtälje
Du hittar alltid de allra senaste aktuella siffror om smittspridningen,
antalet bekräftade fall och avlidna i kommunen och i regionen på
kommunens hemsida www.norrtalje.se/corona eller på Region
Stockholms webbsida https://www.sll.se/verksamhet/halsa-ochvard/Rapportering-och-statistik-om-vard/samlade-lagesrapporter-omcovid-19/

Besöksförbud på äldreboenden
Lokalt besöksförbud infördes den 13 december på äldreboendena i
Norrtälje kommun. Det gäller till och med den 22 december. Kontakta
alltid personalen på boendet inför ett besök för att höra vilka lokala
rutiner som gäller. Läs på norrtalje.se/corona för aktuell information

Följ äldreombudsman på Facebook
I slutet av november startades äldreombudsmannens Facebooksida.
Nu under december pågår Seniorkalendern där det dagligen tas upp
aktuella ämnen som rör äldre, funktionshindrade och nationella
minoriteter. Följ, Gilla, Dela och Kommentera gärna.
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www.norrtalje.se/corona

Norrtäljehjälper.se
Plattform för att matcha invånares
behov av hjälp i vardagen med
frivilligas möjligheter att bidra under
den pågående Coronakrisen. Hjälpen
är kostnadsfri. Ring kommunens
kontaktcenter 0176-710 00

Det kan till exempel handla om
hemtjänst, trygghetslarm eller
liknande. Då kontaktar du
mottagningsenheten på
Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje.
0176–714 17 eller e-post
bistandsavdelningen@norrtalje.se.
Måndagar, onsdagar, torsdagar och
fredagar 09.00 – 12.00 och
13.00 15.00 samt tisdagar 10.00 –
12.00 och 13.00 – 15.00.

Anhörigstödssamordnare
Ann-Marie Mattsson
anhorigstod@norrtalje.se
0176–746 74

Informationsblad om Ringhjälpen
Tidigare i år tog Ringhjälpen – ett samarbete mellan Norrtälje
kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje –
kontakt med drygt 9 000 som är 70+ i kommunen. Nu följer
Ringhjälpen upp med ett nytt utskick – ett informationsblad som
skickas via posten. Syftet är att tala om att Ringhjälpen fortfarande
finns om man behöver råd och stöd. Här får du tips om vem du kan
kontakta om du behöver hjälp med någonting, eller bara behöver
någon att prata med. Ringhjälpen finns till för dig! Mer information
finns på norrtalje.se/ringhjalpen

Information om kommande vaccinering mot
covid-19
Alla kommer att bli erbjudna vaccin. Man kan inte själv boka tid, det
sker utifrån bestämd prioriteringsordning av ansvariga myndigheter.
Det är avgiftsfritt, alla kommer att behöva två doser av vaccinet.
(Man kommer att vaccineras två ggr). Korrekt och säker information
finns samlad på 1177.se Sidan uppdateras löpande.
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-ochluftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19-coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/
Vill du läsa mer om hur Region Stockholm förbereder för
vaccineringen gå in på denna länk
https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-ochvard/2020/11/sa-forbereder-region-stockholm-vaccinering-for-covid19/

Hos Mind finns någon att prata med
Högst upp i högerspalten har du kontaktuppgifter till Äldrelinjen hos
Mind. Nu under pandemin och under kommande helger kan det
kanske kännas extra tungt och kanske kännas bra att samtala med
någon. Mind är en förening som grundades 1931 och är
ursprungligen Sfph (Svenska föreningen för psykisk hälsa). Du kan
läsa mer här. https://mind.se/hitta-hjalp/. Mind söker också nya
volontärer till deras stödlinjer. Känner du att du vill hjälpa till kan du
läsa mer här. https://mind.se/bli-volontar/

Äldreombudsmannen önskar alla en
annorlunda God jul och Gott nytt år!
Om Norrtälje kommuns äldreombudsman
Äldreombudsmannen verkar för äldre som är 65 år och äldre samt att
utveckla Norrtälje mot en äldrevänlig kommun. I uppdraget ingår också
att bevaka frågor som rör funktionshindrade och nationella minoriteter.
Denna funktion samverkar med Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje (KSON) och civilsamhället samt ingår i Kommunala
pensionärsrådet (KPR) och Rådet för funktionshindrade (RFF).
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Känner du dig nedstämd,
ensam eller orolig?
Kontakta Äldrelinjen på telefon 020–
222 233.

Vill du veta mer om
läget i Sverige?
www.folkhalsomyndigheten.se

YHTEYSTIEDOT
Madeleine Rietschel
aldreombudsman@norrtalje.se
0176–717 81

Kunta tiedottaa
www.norrtalje.se/corona

Norrtäljehjälper.se
Täällä koordinoimme kunnan
asukkaiden avuntarpeen ja
kansalaisjärjestöjen sekä
yhdistysten tarjoaman avun.
www.norrtäljehjälper.se
tai 0176–710 00

KSON
Jos tuentarpeesi muuttuu, jos
esimerkiksi tarvitset enemmän
kotiapua, ota yhteyttä
avuntarpeenkäsittelyn
asiakaspalveluun.
0176-714 17 tai sähköpostitse
bistandsavdelningen@norrtalje.se
. maanantaisin, keskiviikkoisin,
torstaisin ja perjantaisin 9.0012.00 ja 13.00-15.00 sekä
tiistaisin 10.00-12-00 ja 13-15.00

