Viktig information till dig som bor i Vaxholms stad

Håll dig uppdaterad om coronaviruset
Vaxholms stad samverkar med andra myndigheter och arbetar aktivt
för att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi följer händelseutvecklingen och vidtar åtgärder utifrån regional samordning och
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Situationen förändras ofta. Därför är det viktigt att du
håller dig informerad och uppdaterad. Trycket är högt
på telefoninformation hos myndigheter och i sjukvården.

Covid-19

Sök därför i första hand information om coronaviruset
i digitala kanaler på myndigheternas hemsidor.

www.vaxholm.se
På Vaxholms stads hemsida informerar
vi fortlöpande om utvecklingen. Här kan
även du som är äldre hitta information om
vilken hjälp som Vaxholms stad kan erbjuda.

Vi behöver dig!
I detta pressade läge söker Vaxholms stad
dig som kan hjälpa oss att stärka upp med
extra resurser. Vi söker just nu främst
personal till vård och omsorg.
Har du erfarenhet vill vi gärna att du
skickar in en intresseanmälan.
Läs mer på www.vaxholm.se

www.facebook.com/vaxholmsstad
På stadens Facebook-sida uppdaterar
vi också om coronasituationen.

Nu måste vi alla bidra
och ta eget ansvar:

Har du som är äldre frågor om stöd
från Vaxholms stad?
Ring Vaxholms stad på 08-541 709 22 (kl. 8.30–16).

• Följ aktuella rekommendationer
för att minska smittspridning.
• Tvätta händerna ofta och
noggrant i minst 30 sekunder.
• Stanna hemma om du är över 70 år
eller tillhör en annan riskgrupp.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer,
var källkritisk och dela aldrig
osäker information. På
myndigheternas sidor hittar
du bekräftad information.

• Håll barn och ungdomar
uppdaterade om situationen.

www.krisinformation.se
www.1177.se/stockholm
www.folkhalsomyndigheten.se

Protect yourself and
others from the spread
of corona virus
The best way to protect yourself and
others from infection is to avoid close
contact with people who are ill.
General advice can be found in many
languages on the website of the
Public Health Agency of Sweden
(Folkhälsomyndigheten):
www.folkhalsomyndigheten.se

www.vaxholm.se

08-541 708 00

ODR samhällsinformation

Om du behöver sjukvårdsrådgivning, ring 1177 som
har öppet dygnet runt. I akut läge, ring 112.

