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Ärende
Lunds kommun följer i Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller
åtgärder för att förhindra smittspridning gällande Coronavirus (Covid-19).
Risknivån är fortsatt mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.
Äldreomsorg och LSS verksamheten riktar sig till personer som ingår i de
riskgrupper som identifierats gällande coronavirus. Beredskapen är god inom
Lunds kommun och vård- och omsorgsförvaltningen och det pågår ett omfattande
arbete för att vara en del i det nationella förebyggande arbetet mot
smittspridning.
För att begränsa de mycket allvarliga risker för liv och hälsa som Coronaviruset
med sjukdomen Covid-19 innebär för personer som tillhör riskgrupperna och som
en ytterligare försiktighetsåtgärd för att minimera riskerna för smittspridning
finns behov av att förlänga beslutet om uppehåll gällande besök på Anhörigcenter
till och med den 31 augusti 2021.
Vård- och omsorgsnämnden beslöt den 16 december 2020 § 109

att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag under perioden från och med
den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021 att vidta följande
åtgärder som ett led i det nationella förebyggande arbetet mot
smittspridning:
Fatta tidsbegränsade beslut, med anledning av ökad smittspridning, gällande
anpassning av växelvården, daglig verksamhet LSS och dagverksamhet
för personer med kognitiv svikt.
Besluta om tidsbegränsade uppehåll gällande besök på Anhörigcenter.
Besluta om tidsbegränsade uppehåll gällande tillgängligheten av kommunens
lunchrestauranger och träffpunkter.
Besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa den kapacitet som krävs
inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun inom såväl
kommunal som extern regi med anledning av ökad belastning i
verksamheten pga Covid - 19.
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Beslut
Med stöd av vård- och omsorgsnämndens beslut av den 16 december 2020 § 109
förlängs härmed beslutet om uppehåll gällande besök på Anhörigcenter till och
med den 31 augusti 2021. Beslutet innebär att den öppna delen av verksamheten
inte kommer att vara tillgänglig för besök i grupp. Beroende på hur
smittspridningen utvecklas i samhället kan beslutet komma att omvärderas.
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