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Hej! Här kommer information och åtgärder som 
Ljusdals kommun vidtagit för att motverka att  
covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för 
att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
Situationen kan ändras från dag till dag, och vi har 
därför satt upp flera olika kanaler där ni kan få de 
senaste uppdateringarna. 

Några riktlinjer att tänka på: Stanna hemma även 
om du bara känner dig lite förkyld. Tvätta händerna 
ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.   

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus, 
på bussen, tåget och andra allmänna färdmedel.  
 
Om du är sjuk Det är mycket viktigt att stanna hemma 
när du känner dig sjuk och så länge du är sjuk, för att 
inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn  
efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb  
eller skola. Om du inte klarar dig med egenvård i 
hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 

Besöksförbud på alla äldreboenden. Regeringen 
har infört besöksförbud på landets alla äldreboenden 
för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. 
Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om 
det finns särskilda omständigheter och om risken för 
spridning av covid-19 är liten.

Tänk över om resan verkligen är nödvändig. För 
att minska spridningen av covid-19 rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten att alla tänker igenom om 
planerade helgresor eller andra resor inom Sverige 
verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är 
sjuk ska inte resa alls. 

 

Kristelefon omsorgen - 0651-182 56
För kunder och anhöriga inom omsorgen 
som har frågor om covid-19. Telefonen är 
bemannad vardagar 08-15. 
Om du behöver hjälp med att ringa kan du  
använda Teletal. Det är en tjänst där du får 
stöd och hjälp i telefonsamtal. Teletal är  
gratis. Ring Teletal på 020-22 11 44.

  Ljusdals kommuns talsvar - 0651 180 38 
information uppläst för dig som vill ha det  
senaste läget i Ljusdals kommuns  
verksamheter. 

Skolinformation Ljusdals kommun  
Ställ era frågor som gäller skolfrågor via 
skolinfocorona@ljusdal.se
Vid akuta frågor kan du ringa: 0651-186 79
Informationen är bemannad vardagar 08-16
 

Röda korsets stödtelefon – 0771 900 800
Om du känner stress och oro. 

  Självmordslinjen - 90101 
  För dem som har tankar på att ta sitt liv 
  eller har en närstående med sådana tankar.

 

Äldrelinjen – 020 22 22 33
För dig som är över 65 år och behöver någon  
att prata med. Drivs av organisationen Mind 
och har öppet vardagar 08-19 och helger 
10-16.
 

Svenska kyrkans jourtelefon - 0651 76 80 65
Känner du oro? Är du isolerad och skulle  
behöva någon att prata med? Ljusnans  
pastorat har ett journummer du kan ringa  
vardagar kl 09-16 
 
Företagare?
Vi på NärLjus finns för dig! Kontakta: 
suzanne.backman@narljus.se 0702405392 
eller Birgitta Bagge Strid, info@narljus.se 
0703681646 

Nationellt informationsnummer – 113 13
För allmänna frågor om coronaviruset och  
myndigheternas rekommendationer.

Sjukvårdsrådgivning – 1177

Vid akuta nödsituationer – 112

VIKTIGA TELEFONNUMMER 



VARUFÖRSÖRJNING  
Hur får jag hem mat, medicin och andra  
förnödenheter om jag tillhör en riskgrupp eller  
är isolerad på grund av smittorisk? Inköp av varor 
kan ske på flera sätt om du inte kan handla själv: 

Via släkt, grannar eller vänner Det vanligaste sättet 
är om någon du känner och litar på kan hjälpa dig 
att handla. I en kris värnar många om sina  
medmänniskor. Många föreningar, byalag och andra 
sociala nätverk har utökat sin omsorg om äldre och 
isolerade.
 

Via hemtjänsten
Du har som individ rätt att ansöka om hemtjänst  
och du kan bla ansöka om apoteksärenden, inköp,  
matdistribution och trygghetstelefon.  
Ansökan görs via din biståndshandläggare som nås 
vardagar kl 8-12 på telefon 0651-76 14 00.  
För den som beviljas inköps sköts detta av  
Samhall, eller av det privata företag du valt för  
hemtjänst enligt LOV. 

Via butiker med hemsändningstjänst En del buti-
ker i glesbygd erbjuder hjälp med hemsändning av 
varor. Under coronakrisen har kommunen tillfälligt 
ökat möjligheten till livsmedelsbutiker utanför  
glesbygd att erbjuda hemsändning. 
 

För dig som är i riskgrupp / 70 +

För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig 
som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära 
kontakter.  Du bör låta bli att åka med kollektiv-
trafiken, exempelvis buss och tåg, handla i butiker 
eller vistas i lokaler där det finns många människor 
samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller gran-
nar för att till exempel handla mat, hämta ut medi-
ciner på apoteket eller uträtta andra ärenden.  
 
Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensam-
het i en situation då man behöver hålla sig från 
andra människor. Det du kan göra för att det ska 
kännas bättre är till exempel att gå ut på prome-
nader, men kom ihåg att hålla avstånd till andra. 
Håll kontakten med dina anhöriga och vänner via 
telefon, dator och sociala medier.  

Tänk på att det här handlar om en begränsad tid. 
Försök att sysselsätta dig med det du tycker är 
roligt och stimulerande. 

För den senast uppdaterade  
informationen 
 
ljusdal.se

Följ även vår Facebook 
facebook.com/ljusdalskommun

Egenavgiften för kunden är 20 kronor och tjäns-
ten kan nyttjas max en gång per vecka av kunder 
folkbokförda i kommunen som inte har hemtjänst 
med inköp och som på grund av smittorisken inte 
kan/bör handla själva, enligt Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer.
 
Flera dagligvarubutiker i Ljusdals kommun arbetar 
nu med att etablera packnings- och hemsänd-
ningsservice. Vi hänvisar till respektive butik för 
närmare information.

ljusdal.se/stodfranforetag

Om butikens lösning är digital och du saknar  
möjlighet att beställa via nätet, kan volontärer 
hjälpa till via Svenska kyrkans jourtelefon, 
0651-76 80 65 vardagar kl 9-16. För varuinköp 
kommer de i första hand att hänvisa till butiker 
med hemleverans.

Ta hand om varandra! 


