På gång i Region Gotland
Information med
anledning av
coronaviruset
Vårdcentralerna stänger
drop in-mottagningar
Vårdcentralerna på Gotland stänger
drop in-mottagningarna från och med den
16 mars. Alla besök bokas via vårdcentralernas
telefonrådgivning enligt nedan:
Visby Norr 0498-26 89 31
Wisby Söder 0498-26 89 91
Hemse 0498-20 46 50
Slite 0498-20 45 81
Visborg 0498-65 23 00
Unicare Gotland 0498-65 60 00

Miljö- och byggnämnden informerar om
inkomna ärenden

Stenkyrka Kyrkogården 1:1
– förhandsbesked för nybyggnad av
församlingshem

Gothem Tummungs 1:44
– uppförande av torn (48 m) och tre teknikbodar för elektronisk kommunikation
Områdena omfattas inte av detaljplan.
Berörda sakägare får här tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas in senast den 30 mars 2020 till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 621 81 Visby. Vid
frågor kontakta enhet bygg på telefon 0498-26 90 00
eller via e-post kundtjanst.bygglov@gotland.se.

Om du har insjuknat med feber, hosta eller andnöd/
andfåddhet utan känd orsak RING vårdcentralen
eller 1177 för rådgivning. Vi bedömer om du behöver vård eller provtagning och guidar dig i så fall
vart du ska bege dig.

Folktandvården Wisby stänger
drop in-mottagningen
Drop in-mottagningen ersätts med tidsbokning på
telefon 0498-20 36 79, telefontid vardagar klockan
08.15–12.00 och klockan 13.00–15.00.

Besöksförbud på vårdavdelningar och
äldreboenden
För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset har besöksförbud införts på regionens sjukvårdsavdelningar och äldreboenden. Besöksförbud
gäller även boenden inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning.

Så minskar du smittspridningen
• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
• Undvik att röra ögon, näsa och mun.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Stanna hemma om du är sjuk, även om det bara
är en förkylning.
Region Gotland samlar all information om nya coronaviruset på:

www.gotland.se/nyacoronaviruset

www.gotland.se
facebook.com/regiongotland

Välkommen till vårens
vuxmässa

Måndag den 23 mars är det dags för vårens
vuxenutbildningsmässa. Kom och få reda på
mer om våra utbildningar och dina framtidsmöjligheter.
På mässan hittar du hela vårt utbud av vuxenutbildningar – både yrkesutbildningar och kurser på
grundskole- och gymnasienivå. På plats finns också
Gotlands folkhögskola och Uppsala Universitet
Campus Gotland.
Även våra studie- och yrkesvägledare är med för att
ge råd kring utbildningar och kan hjälpa dig att se
över din behörighet. Vi bjuder på fika.
TID
23 mars klockan 16.00–18.00
PLATS
Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7, Visby
Läs mer på www.gotland.se/komvux

