TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet öppnar i mindre
skala den 22 mars
Enligt Folkhälsomyndighetens regler finns
det ett maxantal personer som får vistas
inne i en idrottsanläggning på samma gång.
När det gäller TorsbyBadet är det max 40
personer och för Sysslebäcksbadet max 10
personer.
Det är en öppning i mindre skala för att
hitta en modell som fungerar. Den kan
komma att förändras efterhand.
Mer information om vad som gäller finner
du på kommunens webbplats:
• www.torsby.se/torsbybadet och
• www.torsby.se/sysslebacksbadet

Vaccinera dig när det blir
din tur
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• Vaccin kan minska risken att bli svårt
sjuk eller dö i covid-19
• Alla över 18 år kommer att erbjudas
vaccin. Du som bor i Värmland får
information från Region Värmland när
det är din tur.
• Just nu pågår vaccination av åldersgruppen 83 år och äldre. De har fått
brev hem i brevlådan.
Region Värmlands information om
vaccination finner du på
www.1177.se/vaccin-covid-19

Rykten, falska fakta och
bedrägeri
Det florerar många falska rykten, inte
minst på internet. Hjälp till att hindra
ryktesspridning och spekulationer, var
källkritisk och dela inte osäker information. Det är på Folkhälsomyndighetens
webbplats som granskade faktauppgifter
läggs ut.
På webbplatsen www.krisinformation.se
finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset.
Var också uppmärksam på att bedrägeriförsök i samband med pandemin förekommer, t.ex. kanske ringer det personer
som säger sig vilja boka in vaccinationstid åt dig eller ta betalt för vaccinering.
Lämna aldrig ut kontouppgifter och
använd inte ditt BankID - lägg på luren.

Fortsatt en årskurs i taget
med närundervisning på
Stjerneskolan
I samråd med Smittskydd Värmland är
det närundervisning på plats i skolans
lokaler för en årskurs även under vecka
11. För övriga årskurser gäller fjärrundervisning. Hur det blir veckorna fram till
påsklovet bestäms vecka för vecka utifrån
smittspridningen.
Vi påminner om att alla ska hålla avstånd
i klassrummet, matsalen och i korridoren,
tvätta eller sprita händerna med jämna
mellanrum och stanna hemma vid minsta
förkylningssymptom.

För hela samhället gäller att man även efter skoltid/arbetstid ska undvika
att samlas i större grupper och fester.

