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Till dig som har en anhörig med insats från Nacka 

kommun 
Vi får frågor från kunder och anhöriga om hur vi arbetar för att hindra smittspridning och 

hur vi agerar när en kund har misstänkt eller konstaterad covid-19. Vi har stor förståelse för 

att den rådande situationen kan skapa oro, och vi tar det på stort allvar.  

 

Det är viktigt för oss att du känner till hur vi arbetar och känner dig trygg med vårt 

arbetssätt.  

Vi hindrar smittspridningen tillsammans 
Vi har beredskap för att situationen kan bli långvarig, och vi har vidtagit olika åtgärder för 
att skapa uthållighet över tid i våra verksamheter. Våra rutiner och riktlinjer uppdateras vid 
behov, både utifrån nationella direktiv och läget i kommunen.  

• De anordnare som utför insatser på uppdrag av kommunen har tydliga rutiner för 
hygien och smittskyddsutrustning. Om det behövs kompletterar kommunen med 
den utrustning som saknas. 

• Medarbetare och chefer stannar hemma om de har sjukdomssymptom, och börjar 
inte arbeta igen förrän tidigast 48 timmar helt utan symptom. 

• Anhöriga och vänner hittar smittsäkra sätt att umgås med äldre och andra i 
riskgrupper, till exempel utomhus, på behörigt avstånd, eller via telefon/video.  

• Kommunen erbjuder all personal som arbetar hos eller med kunder en utbildning 
som handlar om covid-19 och bland annat hygienrutiner och smittskydd. 

• Kommunen har ett särskilt team som kan ge råd och handleda hemtjänsten om en 
kund har misstänkt eller konstaterad covid-19  

Håll kontakten!  
Det är tufft att inte kunna träffas som vi är vana vid. Därför är det extra viktigt att hålla 
kontakten på andra sätt, till exempel genom telefon- eller videosamtal. Om din närstående 
behöver hjälp att koppla upp sig så kan du kontakta hemtjänsten eller boendet. 

Har du frågor? 
Vi svarar gärna på frågor från kunder och anhöriga. Kontakta ansvarig handläggare eller 
ring till kommunens växel på 08-718 80 00, så hjälper vi dig att komma rätt.  

Stöd till närstående 
Du som hjälper en närstående kan få stöd och avlastning från kommunen. 

www.nacka.se/anhorig 
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