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Frivilliga Försvarsorganisationer i Västerbottens län enligt sändlista

Förfrågan till Frivilliga försvarsorganisationer om att bistå
Region Västerbotten i samband med vaccinationer mot covid-19.
På uppdrag av Region Västerbotten skickar Länsstyrelsen härmed en förfrågan till Frivilliga Försvarsorganisationer i Västerbottens län om att bistå
regionen vid den kommande massvaccinationscentralen i Umeå.
Vad?
Behov av frivilliga som kan agera service-/entrévärdar för att bland annat
hålla ordning i köer, se till att avstånd hålls, bistå med att lämna upplysningar, hålla uppsikt över vaccinerade, vara behjälpliga vid funktionshinder,
desinficera ytor m.m.
När?
Från vecka 12 till vecka 25 eller 26 (22/3 – 27/6 eller 4/7) I första hand vardagar 8–17 men arbetstiderna kan variera. Även kvälls- och helgarbete kan
förekomma. Eventuell möjlighet att arbeta halvdagar.
Var?
Vid massvaccinationscentralen i Umeå, Noliamässan.
Vilka?
Personer som är 70 år och äldre bör ej delta innan vaccinering i arbetsuppgifter som kräver kontakt med allmänheten.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå. Besöksadress: Storgatan 71 B
Telefon växel: 010-225 40 00, fax: 010-225 41 10
E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
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Hur?
Eftersom vaccinationerna kommer att pågå under många veckor finns behov
av uthållighet och att många frivilliga kan hjälpa till under kortare eller
längre perioder. På önskemål av Region Västerbotten kommer schemaläggning att organiseras av Umeå lottakår.
Ersättning och anställning
Region Västerbotten kommer att skriva individuella avtal med respektive
person som anställs utifrån lokala kollektivavtal. Ersättning utgår med 152
kr/h, summan ska motsvara 25 080 SEK/ heltid.
Det utgår ingen reseersättning eller ersättning för boende.
Vaccinering och skyddsutrustning
Skyddsutrustning för arbete i inomhusmiljö kommer att tillhandahållas av
Region Västerbotten.
Frivilliga som anställs kommer att erbjudas vaccination mot covid-19. Innan
arbetet påbörjas kommer minst den första dosen vaccin att ges om du tillhör
rätt prioriteringsfas. I kombination med den skyddsutrustning som tillhandahålls ger detta enligt Region Västerbotten ett tillräckligt skydd för den typ
av arbetsuppgifter som förväntas förekomma.
Personalen vaccineras enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.
Exempel: Om du är 70 år eller äldre och vi befinner oss i den prioriteringsfasen så kommer du erbjudas vaccin.
Du kan börja tjänstgöra en vecka efter du har fått första dosen vaccin.
Exempel: Om första dosen vaccin ges v 12 kan personen träda i tjänst v 13–
14 beroende på ålder och hälsa.

Intresseanmälan
Anmäl dig snarast möjligt när du vet när du har möjlighet att tjänstgöra.
Du har möjlighet att tjänstgöra mellan v 12 och v 25 eller 26.
Skicka din ifyllda anmälan (se anmälningsblankett) till Carin Staaf, Umeå
lottakår, umea@svenskalottakaren.se
Vid schemaläggningen prioriteras frivilliga som kan arbeta hela dagar eller
under en längre period.
Vad händer efter att intresseanmälan har lämnats in?
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Regionen tar kontakt för avtalsskrivning om du blir aktuell för tjänstgöring.
Vid frågor till Länsstyrelsen kontakta:
coronakansliet.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Lars Lustig
Länsråd

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Sändlista
Bilkåren
Frivilliga automobilkåren Skellefteå
Frivilliga automobilkåren Umeå
Frivilliga flygkåren Västerbotten
Frivilliga motorcykelkåren Umeå
Försvarets Personaltjänstförening i norra Sverige,
FPFN
Frivilliga Radioorganisationen Västerbotten
Flygvapenfrivilliga Region Nord
Insatsingenjörerna Umeå
Svenska brukshundsklubben Övre Norrlands distrikt
Svenska blå stjärnan
Civilförsvarsförbundet Västerbotten
Svenska Fallskärmsförbundet
Skellefteå lottakår
Umeå lottakår
Storuman Lottakår
Svenska Pistolskytteförbundet Västerbotten
Röda Korset Umeå
Holmöns Rödakorskrets
Sävar Rödakorskrets
Röda Korset Skellefteå
Röda Korset Byske
Röda Korset Burträsk
Sjövärnskåren Västernorrland
Västerbottens Skyttesportförbund
Försvarsutbildarna Västerbotten
Försvarsutbildarna Umeå
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