Diededibme dunji gut la sujttoaddne
Fábmudagás sebrudaksuodjáj ja gárvesvuohtaj

Gut vatteduvvá huvsov mánájda jus
skåvllå, åvddåskåvllå, asstoåroj jali ietjá
pedagåvgåk doajmma dahppá?
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Hieredittjat virusdávda covid-19 soahpomav de l
máhttelis ráddidussaj jali fábmudahkaj skåvllåj,
asstoårruhij jali ietjá pedagåvgåk doajmma mierredit
dåjmav dahppat.

Vad är samhällsviktig
verksamhet?

Jus doajmma dahpaduvvá de vissa sujttoaddne gudi oassálassti
doajmmaj mij la dárbulasj sebrudahkaj hähttuji åvddålijguovlluj
vatteduvvat huvsov mánájda.

Det är verksamheter som kan orsaka
samhällsstörningar vid störningar i
eller bortfall av verksamheten. Eller
sådana som behövs för att hantera en
pågående samhällsstörning.

Dujna sujttoaddnen la máhttelisvuohta diededit huvso dárbov jus
duv bargo l dárbulasj bajásanedittjat dåjmav mij la dárbulasj
sebrudahkaj.
Dujna l gåjt val riektá huksuj jus dån i máhte huvsov ietjáláhkáj
ásadit. Jus gávnnuji guokta sujttoaddne ja val akta dunnus
oassálasstá dåjman mij la dárbulasj sebrudahkaj de nubbe galggá
mánáv sujtti.

Gåktu diedáv jus oassálastáv dåjman mij la
dárbulasj sebrudahkaj?
Duv barggovadde jali dahkamusvadde galggá, MSB:a Njuolgadus ja
gájkkásasj bagádallam huvso hárráj mánájda sujttoaddnijn dárbulasj dåjman
sebrudahkaj (MSBFS 2020:3 ja 2020:4), árvustallat jus doajmma l
dárbulasj sebrudahkaj.
Duv barggovadde jali dahkamusvadde galggá aj merustallat makkir
bargge dárbahuvvi bajásanedittjat dåjmav buorreláhkáj.
Ságasta ietjat barggovaddijn jali dahkamusvaddijn diededuvátjit jus
dån la akta sijájs majt dárbahi.

Gåktu galgav dahkat jus dárbahav huvsov?
Jus dárbaha huvsov, ja illa iesj dav ásadam, de galgá ietjat huvso
dárbov diededit häjmmakommuvnnaj jali fábmudahkaj skåvllåj,
åvddåskåvllåj, asstoårruhij jali pedagåvgåk doajmmaj mij la fámon.
Häjmmakommuvnna jali fábmudahka dunji diedet gåktu diededa
huvso dárbov mánájda.
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De bedrivs av ett stort antal privata
och offentliga aktörer.
Regeringen har pekat ut 12
samhällssektorer inom vilka
samhällsviktig verksamhet finns:













Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Handel och industri
Hälso- och sjukvård samt
omsorg
Information och
kommunikation
Kommunalteknisk
försörjning
Livsmedel
Militärt försvar
Offentlig förvaltning
Skydd och säkerhet
Socialförsäkringar
Transport

Beskrivningar och exempel på vilka
verksamheter som är samhällviktiga
inom dessa sektorer finns i:
Föreskrift och allmänna råd om
omsorg för barn med vårdnadshavare
i samhällsviktig verksamhet (MSBFS
2020:3 och 2020:4).
Läs mer på webbsidan:
www.msb.se/foreskriftomsorg

Jus häjmmakommuvnna jali fábmudahka dav dárbaj, de dávk
vierttitja nannodit ietjat dárbov huvsos duodastusájn ietjat
barggovaddes jali dahkamusvaddes.

Man ednagav galgav sujttoaddnen rahtjat huvsov
ásadit ”ietjáláhkáj”?
Dån bierri vuostak gähttjat máhttelisvuodav mánájt hejman adnet,
danen gå skåvllådahppama ulmme l vádáv binnedit iehtjádijt
soahpot.

!

Anlita inte personer i riskgrupper, till exempel äldre släktingar,
som barnvakt!

Gejna galgav aktavuodav válldet gatjálvisáj?
Gatjálvisa ma li fámon skåvllådahppamin:

Fábmudahka skåvllåj, åvddåskåvllåj, asstoårruhij, jali ietjá
pedagåvgåk doajmmaj.
Gatjálvisá dárbulasj dåjma birra sebrudahkáj ja Njuolgadus ja
gájkkásasj bagádisá huvso hárráj mánájda sujttoaddnijn
dåjman dárbulattja sebrudahkaj:

Fábmudahka sebrudaksuodjáj ja gárvesvuohtaj.
Webba: www.msb.se/foreskriftomsorg
E-påvsstå: samhallsviktigverksamhet@msb.se
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Vem är huvudman?
Huvudmannen är kommunen om
det är en kommunal förskola eller
skola och till exempel skolans
styrelse om det är en fristående
förskola eller skola

