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GD-meddelande från PTS

Hej,
Här kommer en rapport från MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer,
vilken jag deltog på igår, torsdag. Mötena genomförs varannan vecka så länge som
smittläget motiverar detta.
Folkhälsomyndigheten rapporterade att smittspridningen fortsätter att sjunka. I
många delar av landet, som exempelvis Stockholm och Mälardalen, har antalet
smittade sjunkit kraftigt de senaste två veckorna. Men, smittspridningen är fortsatt
hög i hela landet. Det är alltså fortsatt viktigt att vi alla håller i och håller ut för att
bromsa spridningen. Folkhälsomyndigheten meddelade att det för närvarande inte
finns några planer att ändra restriktionerna.
Sportlovet börjar närma sig och det är säkert många som gärna vill åka skidor i fjällen.
Folkhälsomyndigheten arbetar med rekommendationer för sportlovet och räknar
med att komma med mer information under nästa vecka.
Enligt länsstyrelsernas bedömningar är verksamheter som omfattas av restriktionerna
överlag bra på att följa dem. De brister som identifierats finns inom dagligvaruhandeln
och i matbutiker.
Folkhälsomyndigheten poängterade att, även om mutationerna av coronaviruset
verkar vara mer smittsamma, kan vi motverka en ökad smittspridning genom att följa
rekommendationerna – stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna och hålla
avstånd. Om följsamheten sjunker ökar risken för ny våg.

Vaccination mot covid-19
En fråga som diskuteras flitigt är som bekant vaccineringen mot covid-19. Just nu
verkar det finnas en del leveransproblem och det finns en oro att alla inte är
vaccinerade till sommaren. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell plan för
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vaccinering mot covid-19. Regionerna ansvarar för att genomföra vaccinationerna. De
avgör om och vilken personal inom samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras.
På krisinformation.se finns information från regionala myndigheter om utbrottet av
covid-19.

Fortsatt stabilt inom telekom och post
PTS lägesbild visar att det just nu är ett stabilt läge inom telekom och post, trots att
det snöar eller har snöat rikligt runt om i landet.
Jag vill upprepa min uppmaning till er att verka för att så många som möjligt jobbar
hemifrån för att bidra till minskad smittspridning i samhället. På PTS försöker vi så
långt som det är möjligt att genomföra möten och tillsynsinsatser digitalt.

PTS fortsätter följa utvecklingen
PTS följer utvecklingen kring corona-pandemin. Fortsätt delge oss information om
pandemins effekter på er förmåga att leverera ert uppdrag, särskilt vad avser
samhällsviktiga verksamheter. Hör av er om ni har behov av stöd eller har frågor. PTS
kan lyfta frågor och behov till såväl MSB som Infrastrukturdepartementet.
//Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS)
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