Högsta antalet smittade i landet
Läget är mycket allvarligt i länet och den tredje pandemivågen är här. Gävleborg har det högsta
antalet smittade i landet och 18 procent av de som testar sig för covid-19 är positiva. 60 procent av
de positiva provsvaren har orsakats av den brittiska virusvarianten.
Gävleborgs län är inne i en tredje pandemivåg. Länet har det högsta antalet smittfall i landet sett
över de sista rullande 14 dagarna. Andelen positiva fall i rullande sju dagar ligger på 18 procent i
egenprovtagningen. Den brittiska virusvarianten sprids allt snabbare och har orsakat 60 procent av
de positiva smittfallen. Region Gävleborg är en av få regioner som gör mutationsanalys på alla
prover. För att bryta eventuella smittkedjor rekommenderas hög- och gymnasieskolor att fjärr- och
distansundervisa veckan efter sportlovet.

Högst andel dödsfall i landet och ökande antal patienter på sjukhus
Antalet patienter som behöver sjukhusvård på grund av covid-19-relaterade symtom ökar. 52
personer vårdas på sjukhus i länet och åtta av dessa vårdas på intensivvårdsavdelning. För en vecka
sedan var motsvarande siffra 36 personer. Under andra pandemivågen gick Gävleborgs län på en
månad från att ligga under rikets snitt för antal covid-19-relaterade dödsfall till att ligga högst. Vi
ligger fortfarande högst i dag. Region Gävleborg måste nu prioritera om resurser för att kunna ta
hand om covid-sjuka patienter och ställa viss annan typ av vård åt sidan.

En tredjedel av utlovade vaccinationsdoser har kommit
Region Gävleborg har fått en tredjedel av de vaccindoser vi fått besked om att vi skulle få. Det får till
följd att vaccinationstakten i länet är en tredjedel av det vi planerat för. Hittills har 34 000 doser getts
i länet. 25 procent av alla personer som är över 70 år har fått sin första dos och 10 procent har även
fått den andra dosen.
Vi vill uppmana de som inte står på tur att vaccinera sig just nu att avvakta och inte ställa sig i vägen
för de personer som ingår i prioriterade grupper. Under den gångna veckar har det upptäckts att
personer har gjort intrång i tidbokningen för kommunal äldreomsorgspersonal och felaktigt uppgett
sig arbeta i kommunal omsorg. Region Gävleborg har nu infört koder för att säkerställa att rätt
personer bokar vaccinationstid.

Ta kontakt före besök på äldreboende
Länets kommuner ber att personer tar kontakt med särskilda boenden för äldre innan de besöker
boendena och träffar närstående. Detta för att ta reda på vilka regler som gäller på det aktuella
boendet.

Verksamheter gör vad de kan för att minska smittspridningen
Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för tillsynen av verksamheters efterlevnad av covid-19-relaterade
säkerhetsåtgärder. Deras tillsyn visar att de som äger verksamheter gör vad de kan för att minska
smittspridningen. Kunderna behöver däremot bli bättre på att följa de regler och rekommendationer
som verksamheterna, Folkhälsomyndigheten och regionen aviserat.

Gör vad du kan för att minska smittspridningen
Länsstyrelsen Gävleborg ser också att efterlevnaden av de nationella och lokala råden har försämrats
i länet. Det gäller till att börja med Folkhälsomyndighetens grundregler: stanna hemma vid minsta
symtom, tvätta händer ofta och ordentligt, arbeta hemifrån, håll avstånd inne och ute, umgås i liten
krets, testa dig vid symtom och vaccinera dig när det är din tur. Utöver dessa gäller att inte trängas
med andra människor, planera och smittsäkra inköp, res inte i onödan och använd munskydd vid
nödvändiga resor.
Det är viktigt att arbetsgivare låter personalen arbeta hemifrån i den mån det är möjligt för att glesa
ut arbetsplatser för de som inte kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån.
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