
Kära invånare i Båstads kommun och andra Bjäre-
vänner. Det är ovanliga och oroande tider vi lever 

i. Ett virus påverkar allt vi tagit för givet och allt vi 
känner igen. Nu krävs att vi tar gemensamt ansvar 
och att vi tillsammans anstränger oss till det yttersta 
både för att klara den här krisen och för att göra det 
på ett sätt som vi kan känna oss stolta över när den 
här krisen är över. Vi tror att vi gör det genom att 
använda både hjärta och hjärna. 
   Vi behöver hjärtat för att finnas där för våra med-
människor och hjärnan för att låta förnuftet vara det 
som vägleder oss.
   
Inför kommande ledigheter vet vi att det finns 
en oro över att fler människor kommer att röra sig 
på samma plats. Alla behöver hjälpa till att dämpa 
spridningstakten av covid-19 i Sverige. Därför behö-
ver alla också tänka igenom om planerade helgresor 
samt resor under påsken verkligen är nödvändiga 
att genomföra. Riskgrupper ska särskilt överväga 
att resa eller ta emot besök. Det är allas skyldighet 
enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för 
risk för smitta. Om vi får en geografisk spridning 
över större delar av landet samtidigt riskerar vi att 
hamna i ett kritiskt läge för hälso- och sjukvården 
som kommer leda till konsekvenser för människors 
liv och hälsa i hela Sverige.  Tänk på att den som har 
symptom och är sjuk inte ska resa alls. Om man be-
dömer att ens resa är absolut nödvändig måste man 
kunna ta hand om sig själv om man blir sjuk. Man 
bör också ha sett till att kunna ta sig hem själv på ett 
säkert sätt utan att riskera att smitta andra.    

   Som situationen är nu har Båstads kommun heller 
inte möjlighet att erbjuda hemtjänst till de som 
vistas tillfälligt i kommunen på grund av den redan 
ansträngda situationen inom Vård och omsorg. 
Båstads kommun arbetar intensivt över alla verk-
samhetsområden och med många andra aktörer 
på alla nivåer för att främst värna liv och hälsa och 
upprätthålla våra samhällsviktiga funktioner inom 
vårt geografiska område. Men också för att värna 
näringslivet och som en naturlig del av det regionala 
och nationella arbete som ständigt pågår. Vi är alla 
berörda av det som händer just nu och vi behöver 
alla göra vad vi kan för att hantera situationen på ett 
så samordnat och effektivt sätt som är möjligt för att 
minimera de negativa konsekvenserna. Alla planerar 
nu inför ett ytterligare mer ansträngt läge och vi 
behöver alla ställa in oss på att vi har en fortsatt tuff 
period framför oss. 
   
Det är viktigt att du ständigt håller dig uppdaterad 
på händelseutvecklingen genom aktuell och bekräf-
tad information. Följ myndigheternas rekommenda-
tioner, det är viktigt för din, dina anhörigas och dina 
medmänniskors säkerhet. Vi måste gemensamt ta 
ansvar för att skydda de äldre och andra riskgrupper 
i samhället. Besök inte sjukhus, äldreboenden eller 
andra boenden med riskgrupper om det inte är ab-
solut nödvändigt och framförallt: stanna hemma om 
du känner dig sjuk, även om du bara är lite förkyld. 
Allas roll är viktig. 
   Det nya coronaviruset vänder upp och ner på vår 
vardag och vi vet att många av er är oroliga just nu. 

Många hör av sig till oss och delar med sig av sina 
tankar. Många människor är även ensamma och 
rädda – de är osäkra på hur de ska klara av sina 
vardagsbestyr. 
   Vi vill inte att någon ska känna sig ensam och 
utlämnad i en tid som denna. Därför har vi valt att 
upprätta en volontärverksamhet som kan hjälpa 
äldre personer och personer i andra riskgrupper att 
handla mat och eller göra andra ärenden i samhället. 
Vill du bli volontär och hjälpa dina medmänniskor? 
Varje insats, hur liten den än är, är viktig. Vi behöver 
dig.
   
Till dig som är 70 år eller äldre eller tillhör en 
riskgrupp är det extra viktigt att begränsa dina 
nära kontakter. Ta hjälp av anhöriga, grannar eller 
kommunens volontärverksamhet för att till exempel 
handla mat eller uträtta andra ärenden. Vi förstår att 
denna särskilda situation kan skapa oro, osäkerhet 
och ensamhet men åtgärderna är under en avgrän-
sad tid och för ditt och samhällets bästa. Försök 
att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och 
stimulerande, gå ut på promenader i naturen, tala 
i telefon med nära och kära, eller håll kontakt via 
digitala former.
   Tack till alla er som gör uppoffringar såväl i privat-
livet som i arbetslivet och för att ni tar ert ansvar för 
att begränsa smittspridningen för att värna de mest 
utsatta och vår hälso- och sjukvård.

Mer information hittar du på: 
bastad.se/coronavirus 

Bjäre hjälps åt i svåra tider

Behöver du hjälp  
av en volontär? 
xx 
Tveka inte att höra av dig antingen genom att ringa:  
0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller skicka ett mail till: 
volontar@bastad.se

Vill du bli volontär?
Just nu behövs din insats för att hjälpa äldre personer och 
personer i andra riskgrupper att handla mat och andra varor, 
låna böcker på biblioteket eller göra andra ärenden i samhäl-
let. Varje insats, hur liten den än är, är viktig. 
Anmäl ditt intresse av att vara volontär genom att ringa: 
0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller skicka ett mail till: 
volontar@bastad.se

Det lokala näringslivet gör stora insatser så 
att du ska kunna fortsätta att ta del av deras 
utbud. Läs mer om hur de olika företagen
 arbetar på bastad.com/bjare-hjalps-at 

Sök tillfälliga jobb
Coronaviruset gör att fler är hemma från arbetet än vanligt. 
Vi på Båstads kommun söker därför nya  
kollegor som vill göra nytta med kort varsel. 

Vi behöver just dig!

Vi söker medarbetare inom alla våra olika verksamheter. 
Våra tillfälliga arbeten finns bland annat inom äldreomsor-
gen, LSS-verksamheten, lokalvård, bussförare och adminis-
tration. Om du har tidigare erfarenhet är det toppen men det 
är inte nödvändigt.

Vi tar gärna emot alla typer av intresseanmälningar då vi inte 
kan säga idag vilka behov vi kan stå inför inom den kom-
mande tiden. Då detta är en intresseansökan återkommer vi 
endast till dig som ansökt om behovet finns.

Ansök på bastad.se/ledigajobb-corona


