
INFORMATION 3.4 2020 

 

 

1. Förlängt undantagstillstånd 

Regeringen har förlängt undantagstillståndet fram till 13.5 och Nyland är stängt. För 

vår egen del ”övar vi” bara ännu. Antalet Coronafall är få i vår region. Det är ändå 

viktigt att fortfarande iaktta största möjliga försiktighet, följa råd och 

rekommendationer, undvika kontakter men behålla lugnet. 

2. Kommunen ringer alla 70+ 

Under ledning av Förvaltningschefen ringer vi till alla i riskgruppen 70 +, kollar läget, 

informerar och får också information och önskemål. 1200 individer sammanlagt men 

antalet hushåll och samtal något färre. Vi hörs! 

Kolla också vår information om ”handelskassen” på hemsidan. Där finns hjälp att få 

från flera olika håll med ärenden och mat. 

3. Samarbete med Concordia för stöd åt ensamföretagare i Kronoby 

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna för svårigheter till följd av 

coronavirusepidemin. Företagaren ansöker om stödet, som uppgår till 2000€, från sin 

hemkommun. Regionens kommuner samarbetar med Jakobstadsregionens 

Utvecklingsbolag Concordia för att förbereda de praktiska processerna detta innebär. 

Målet är enligt arbets- och näringsministeriet att öppna ansökan i kommunerna så 

snart som möjligt men senast inom två veckor.  

Mera info finns under fliken ”företagsstöd” på Kronobys hemsida. Man kan också 

kontakta näringslivsbolaget Concordia. 

 

Stöd de lokala företagen! 

 

4. Samarbetsförhandlingarna 

På grund av begränsningar i direkta kundkontakter har kommunen inlett 

samarbetsförhandlingar med sin personal 

5. Möten 

Kommungården är stängd för utomstående besök. Kommunens olika organ håller 

sina möten elektroniskt, via videolänk.  

 



6. Skolmat 

Medan distansundervisning pågår finns ingen laglig rätt till skolmat. Fazer har köken 

delvis igång för småbarnspedagogiken och givetvis åldringsvården. De har 

beredskap att även starta upp skolmatsproduktion.  Vissa städer har inlett på försök 

att man får hämta mat från skolan.  

Kronoby är en vidsträckt kommun, att leverera hem åt alla eller ens 50% av barnen 

är såväl tidskrävande som svårgenomförbart. Både vid hämtning eller utkörning av 

mat ökar smittorisken och spridningen av viruset kunde öka.  

Vi har i detta skede därför valt att inte erbjuda skolmat annat än på sociala grunder.  

Vi följer dock noggrant med läget, följer statliga rekommendationer och har också 

beredskap till snabba beslut och åtgärder i frågan. 

 

 

7. Soite 

Kolla mera på Soites hemsida om rådgällande Corona viruset, www.soite.fi 

Rådgivningstelefon för frågor gällande coronaviruset tfn 06 828 7499 Numret kan 

ringas varje dag kl. 8–20 Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt: Vuxna, över 

16 år gamla som insjuknat: Soites samjour, tfn 06 826 4500 Under 16 år gamla som 

insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444 Soite har öppnat en webbadress om 

coronaviruset på korona.soite.fi. 

 

Ta hand om Er och varandra! 
 
 
Ulf Stenman 
t.f kommundirektör 


