Tyvärr inga kramar än i
Värmland på grund av
det svåra smittläget
I fredags förra veckan (16 april) hade
regeringen och Folkhälsomyndigheten
pressträff och meddelade då att
personer som fått en vaccindos (eller
två) och där tre veckor gått nu kunde få
det lite friare.
Efterlängtat av många, nu äntligen kan man
få träffa nära och kära, men förstås med viss
försiktighet, och man skulle också kunna
ordna lite aktiviteter på äldreboenden etc.
Dessvärre gäller inte detta än för Värmland,
meddelade biträdande smittskyddsläkare
Anna Skogstam lite senare på fredagen.
Detta på grund av det epidemiologiska
läget, dvs att smittan ökar i Värmland.
Att lättnaderna inte gällde i Värmland kom
dock inte ut i media och på olika myndigheterns hemsidor etc. på samma tydiga vis
som hade varit önskvärt.
Region Värmland kommer inom kort med
råd om hur man ska förhålla sig till dessa
anpassningar utifrån rådande regionalt
smittläge. Tills dess ska även den som vaccinerat sig fortsätta att följa gällande
rekommendationer.
Denna annons sänds till TorsbyBladet på
måndag vid lunchtid, och kommer i brevlådan på torsdag 22 april. Måhända har
läget klarnat då och att Region Värmland
då har meddelat ytterligare föreskrifter.
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Här kan du läsa om de anpassningar
som regeringen och Folhälsomyndigheten meddelade i fredags (men som
alltså inte gäller i Värmland ännu):
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/eftervaccinationen--fortsatt-folja-de-allmannaraden/

Blandad undervisning på
Stjerneskolan
Skolledningen har veckovisa avstämningar med Smittskydd Värmland och
försöker väga samman deras råd, elevers
önskemål och skolans möjligheter för
att ta de beslut som är de bästa möjliga.
Denna vecka har årskurs 1 närundervisning på skolan, övriga årkurser har
fjärrundervisning.
Så fort läget tillåter så går vi ut med en
plan för flera veckor framåt istället för
en vecka åt gången. Vår förhoppning
är att kunna öppna skolan mer och mer
ju längre terminen lider, men för tillfället håller vi oss till samma strategi som
tidigare.

60-64 år kan nu boka in sig
för vaccination
Region Värmland öppnade i fredags
16 april upp för att du som är 60 år och
äldre kan boka tid för vaccination mot
covid-19.
Boka genom att logga in på webbplatsen
1177.se när som helst under dygnet. Om
du inte kan logga in till e-tjänsterna på
1177.se kan du ringa och göra din bokning på 010-831 80 70, vardagar kl. 8–16.

Aftonbladet rapporterar:

Torsby har högst vaccinationsgrad i landet
Här har mer än var tredje , 36 %. fått
första dosen. Bland regionerna ligger
Värmland bäst till med 28 % vaccinerade,
mer än dubbelt så många som i bottenregionen Stockholm, där 13 % fått första
dosen. Hagfors är näst bäst i Sverige, med
35 %. Socialcheferna och kommunalråden
var intervjuade i Aftonbladet 19 april.

