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Information med anledning av Corona-virus, COVID-19 
 
Härnösands kommuns viktigaste kanal för information om coronaviruset är 
kommunens hemsida. Där finns en särskild sida med kortadressen 
www.harnosand.se/corona 
Sidan går också att nå via en länk på startsidan. På sidan hänvisar kommunen i 
första hand till nationella myndigheter, men har också ”frågor och svar” om 
specifika frågor för Härnösand.  
 
Kommunens hållning är att följa de riktlinjer som nationella och regionala 
myndigheter meddelar. Det enda undantaget är att Socialförvaltningen har 
beslutat att personal som jobbar på äldreboenden, gruppboenden och inom 
hemtjänsten och som har varit i något av riskområdena ska hålla sig borta från 
jobbet i 14 dagar efter hemkomsten. Detta för att vara extra försiktiga med 
utsatta grupper där man också vet att smittspridningen är störst. 
 
I övriga verksamheter följer kommunen den nationella rekommendationen som 
nu är att den som inte har några symtom kan gå till jobbet, skolan, förskolan etc.  
 
Om medarbetare befinner sig eller har befunnit sig i riskområden för att bli 
smittad av Coronaviruset ska hen ta kontakt med sin närmsta chef innan hen går 
tillbaka till arbetsplatsen. (Vilka områden det gäller kan ses på 1177.se). Om 
medarbetaren har varit i något riskområde och har symptom som feber, hosta 
eller andnöd ska hen stanna hemma och ringa 1177 för råd. 
 
Följande information har lämnats av Smittskyddsenheten Region Västernorrland. 
 
Viruset tillhör Corona, där bland annat SARS och MERS finns med. De vanligaste 
symptomen är hosta, feber och andningsbesvär. Inkubationstiden är 1-14 dagar, i 
genomsnitt 5 dagar. Förebyggande åtgärder är god ”host- och nysetikett” d v s 
nysa i armvecket och användandet av näsdukar. Noggrann handtvätt, 
användandet av handsprit rekommenderas och man bör undvika att gnugga i 
ögon, näsa och mun.  
 
Det sker två nationella möten per vecka mellan smittskyddsenheter och 
Folkhälsomyndigheten. 
 

http://www.harnosand.se/corona
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De kommunikativa åtgärder som Region Västernorrland har vidtagit är budskap 
som ska lugna, vägleda och trygga invånare. Frågor som rör symptom hänvisas till 
1177 och frågor av mer allmän karaktär hänvisas till 113 13.  
 
På Region Västernorrlands hemsida finns information om viruset och länk till 
Folkhälsomyndigheten. Det tas även fram affischer för att sättas upp bland annat 
på vård- och hälsocentraler.  
 
Skolförvaltningen uppmanar skolledare i Härnösands kommun att följa 
kommunens riktlinjer och de nationella myndigheternas rekommendationer i sin 
kommunikation med elever, vårdnadshavare och medarbetare inför måndagens 
skolstart efter sportlovet. Uppstår situationer under kommande veckor med 
konstaterad smitta på någon enhet hanteras dessa enligt de rutiner som finns i 
krishanteringsplanerna.  
 
Kommunen har bildat en samordningsgrupp som utöver kommundirektören 
består av förvaltningscheferna, avdelningschefer för HR och Kommunikation samt 
kommunens säkerhetschef och beredskapssamordnare. Gruppen kommer att 
träffas en gång per vecka och kan även kallas in oftare med kort varsel.  
 
 
  
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
Roland Bång   Eva Claesson 
Förvaltningschef  Verksamhetschef Elevhälsan 
 
 
 

 

 

 


