NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Samlad information kring Covid– 19
Onsdagen den 6 januari påbörjade Norbergs kommun vaccinering för Covid-19 på våra särskilda boenden. Vaccinering sker i samverkan med region
Västmanland.
Linn Westerdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska
i Norbergs kommun är mycket glad över att de
kom igång med vaccinationerna så snart det var
möjligt.

Kommunens sjuksköterskor började att vaccinera
personer som ingår i fas 1 och har sedan fortsatt
vaccinera de personer som ingår i fas 2 och 3 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna
råden även när du är vaccinerad. Det beror på flera
saker:








Efter andra dosen tar det en till två veckor
innan du har ett bra skydd mot sjukdomen,
beroende på vilket vaccin du har fått.
Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
Du kan sprida viruset även om du själv inte är
sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina
händer och sedan föra det vidare till någon
annan som blir sjuk.
Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge
skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Vill du veta mer om hur vaccinationerna prioriteras
i olika faser, finns samlad information på folkhälsomyndighetens hemsida.
Www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap

För mer information kring bokningen av
vaccination vänd er till www.1177.se/vastmanland
eller 1177 via telefon.
Personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177
Vårdguiden. Skulle någon okänd kontakta dig ska
du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller elegitimation, som exempelvis BankID.

Coronaviruset (covid-19)
Norbergs kommun följer utvecklingen av
coronaviruset (covid-19). Du hittar aktuell
information på vår hemsida och i våra
sociala kanaler. Vi följer myndigheternas
rekommendationer med anledning av
detta.

Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!
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Ta hand om er själva och varandra!

När allas vår vardag är så annorlunda idag mot tidigare år, gäller det att glädjas åt allt som förgyller dagarna. Som att det är ljusare tidigare på morgonen
och ljust längre på eftermiddagen, att vi har fått en
riktig vinter i år med snö som gör det möjligt för alla
att vara ute på ett helt annat sätt. Jag blir riktigt glad
när jag går förbi små backar och kullar dit många
barn hittat med sina pulkor. Nog värmer det hjärtat
att se hur barnen lockas att vara ute och leka i stället
för att sitta inne.

Eva Lindberg, kommunpolis i lokalpolisområde
Norra Västmanland.
Ni når mig på eva.lindberg@polisen.se eller 010-56
75394

Nu när alla, som arbetsgivaren har möjlighet att låta
göra, jobbar hemifrån, blir den korta pauspromenaden en nödvändighet. Ingen av oss klarar att sitta
framför datorskärmarna hur länge som helst utan
måste bryta med att röra lite på sig. Då är det uppiggande att se hur det leks i snön.

25 medlemmar deltar i cirkeln som pågår i en fa-

Ja vilka av oss kunde ens föreställa sig för ett år sedan att många av oss skulle sitta hemma och jobba
och inte vara på jobbet tillsammans med alla arbetskamrater. Men det är den verklighet som många lever i och för en del har det nog blivit en vardag av
det också. Kan det här göra så att smittan går ner i
samhället ja då är det värt varenda minut. Men nog
är det många med mig som längtar efter att allt ska
bli så normalt som det bara är möjligt.
Tänk så mycket vi har att ta igen när vi återigen kan
träffas. Alla möten, tillställningar och aktiviteter som
vi nu hela tiden måste skjuta framför oss.
Positivt är att den synliga brottsligheten är lägre än
någonsin. Vissa dygn finns inte en händelserapport
skriven för kommunen. Men det är inte detsamma
som att ingen brottslig verksamhet förekommer.
Polispatrullerna fortsätter att göra sina trafikkontroller runt om i kommunen. Det är glädjande för oss
alla när ni uppmärksammar att patrullerna är ute och
rullar eller står uppställda för en trafikkontroll. Hör
gärna av er om ni har tips, eller förslag på var ni
tycker det vore bra att polispatrullerna ställer upp
för en trafikkontroll. .

Biblioteket informerar
Umgås på avstånd!
Norbergs bibliotek har startat en
digital bokcirkel.
cebook-grupp. Vi läser just nu romanen Ljuskällan
av Hanna Landahl. Medlemmarna har skrivit och
kommenterat i gruppen. Snart drar vi igång en ny
digital bokcirkel och vi kommer inom kort att informera om vårt nästa val av bok!
Biblioteket jobbar med att förebygga en ökad smittspridning av Covid-19 i Norbergs kommun och anpassar därför verksamheten, läs mer på
www.norberg.se.

Om du tillhör en riskgrupp och behöver hjälp med
lån eller återlämning av böcker - Kontakta bibliotekets reception : 0223/291 40
Vi vill även tipsa om att du själv kan reservera böcker via vår katalog på bibliotekivastmanland.se, eller
ring vår reception så hjälper vi dig.
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