Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Bra uppslutning när det var dags för
LSS personal att vaccinera sig

På bilden syns från vänster i bild: Monica Ingves, verksamhetschef LSS, delar ut uppmuntrande kexchoklad till Margareta Lindgren och Jörgen Jannesson, båda anställda inom LSS
i Svalövs kommun.

Den 28 januari var det
dags för personalen inom
LSS att vaccinera sig
mot
covid-19.
Monica
Ingves, verksamhetschef
inom LSS, ville gärna
uppmärksamma
tillfället
på
ett
positivt
och
smittsäkert
sätt.
Hon
valde att göra det genom
att dela ut kexchoklad
med små hjärtan på till
alla som vaccinerade sig.
Chokladen delades givetvis
ut på behörigt avstånd med
hjälp av en griptång.

– Totalt var det 33 personer
som vaccinerades. Intresset för att vaccinera sig
har varit mycket stort inom
LSS. På ett boende var det
100 procent av personalen
som valde att vaccinera
sig. Endast ett fåtal har valt
att inte göra det, berättar
Monica Ingves.
– Det är viktigt att ta
emot vaccin så att vi får
stopp på smittspridningen
i samhället och kan skydda
de känsliga brukarna inom

Sommarjobb för unga - en
introduktion till arbetslivet!
Under sommaren 2021 kommer
Svalövs kommun att erbjuda
50 sommarjobbsplatser till
ungdomar.

Besöksförbudet på
särskilda boenden
förlängs ytterligare
Besöksförbudet på Svalövs kommuns äldreboenden, LSS-boenden och inom socialpsykiatrin
förlängs ytterligare. Det förlängda besöksförbudet
gäller i detta läge fram till och med den 23 februari.
Därefter tas ett nytt beslut.

Svalövs kommun erbjuder sommarjobb för unga i kommunen
inom barnomsorg, äldreomsorg,
park- och trädgårdsarbete, föreningsverksamhet samt inom kost
och städ. För att kunna söka
dessa sommarjobb måste man
vara född 2004 eller 2005 samt
vara folkbokförd i kommunen.
Syftet är i huvudsak att ge
skolungdomar en introduktion till
arbetslivet. Men det ger också
kommunen en möjlighet att presentera sina verksamheter och
väcka ungdomarnas intresse
för att i framtiden arbeta inom
kommunal verksamhet.

LSS från smitta, säger
Margareta Lindgren och
Jörgen Jannesson, som
båda jobbar inom LSS i
Svalövs kommun.
Margareta hoppas också
att det blir möjligt att träffa
sina närstående, som är
i riskgruppen, under mer
normala
former,
efter
vaccineringen.

Sommarjobbet omfattar två
perioder
Period 1: 14 juni - 5 juli
Period 2: 19 juli - 6 augusti
Läs mer om kommunens sommarjobb och hur du ansöker på
www.svalov.se/sommmarjobb

Ansök senast den 31 mars!
Vid frågor och funderingar,
vänligen kontakta:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent Tel:0418-47 50 41
E-post: suzana.majetic@svalov.se

Kommunens bibliotek öppnar försiktigt upp
Nu har kommunens bibliotek
öppnat upp försiktigt efter att
ha varit stängda ett tag.
Öppningen sker dock med stor
försiktighet och flera begränsningar och restriktioner gäller.
Du kan läsa mer om vad som
gäller för respektive bibliotek på
bibliotekfh.se
Vi ber dig samtidigt att utföra
så många som möjligt av
dina
biblioteksärenden
via
bibliotekfh.se, via e-post, eller
genom att ringa oss.
Kontaktuppgifter till kommunens
alla bibliotek hittar du på
bibliotekfh.se och svalov.se.

Vaccinationen på kommunens äldreboenden är igång
sedan två veckor tillbaka. Om leveransen av vaccin
flyter på så är planen att både brukare och personal ska
vara färdigvaccinerade i början på mars.
− Tecknen börjar gå åt det positiva hållet men än
är vi inte riktigt där då vi känner att vi kan släppa på
besöksförbudet. Det är hela tiden en svår avvägning vi
måste göra men när vaccinationen på våra äldreboenden
är klar så gör vi en ny bedömning och förhoppningsvis
kan vi då också släppa på besöksförbudet, säger
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg.
Besöksförbudet gäller alla inomhusbesök och de
äldreboenden som berörs är Solgården i Svalövs tätort,
Åsgården i Kågeröd och Ängslyckan i Teckomatorp.
Det finns dock möjlighet att besöka sina anhöriga
utomhus på kommunens samtliga äldreboenden. Detta
sker under ordnade förhållanden och på avstånd med
hjälp av besöksvisir. För att kunna nyttja denna möjlighet
krävs det att anhöriga bokar tid hos det aktuella boende.
Tack för att du visar hänsyn och respekt!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Sjuksköterska

2021-02-14

Undersköterska, Hemvården

2021-02-14

Vårdare till LSS boende

2021-02-14

Socialsekreterare barn och unga

2021-02-17

Förskollärare till Ekdungens förskola

2021-02-23

Sommarjobba inom Vård och omsorg & LSS 2021-02-28
Biståndshandläggare (sommarvikarie)

2021-04-30

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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