Strängare restriktioner i
Norge pga corona
Sedan den 29 januari har Norge sin
landsgräns stängd för i princip alla som
inte jobbar inom vården, levererar varor
eller ska umgås med sina barn.
Reglerna ska utvärderas om två veckor.
Förändringarna är en följd av utbrott av
muterade virusvarianter av Covid-19 och
är avsedda som en tillfällig åtgärd för att
kontrollera infektionssituationen.
Tips på länkar för mer information
• grensetjensten.com
• regeringen.no

Resa från Norge till Sverige
Sveriges regering beslutade den 24 januari
om inreseförbud från Norge i syfte att
minska effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.
Polisen anvisar vissa gränsövergångar
Polisregion Bergslagen anvisar trafikanter
till särskilda gränsövergångar för resa in i
Sverige från Norge.
Välj därför någon av dessa gränsövergångar:
• E18: vid Hån väster om Töcksfors
• E16: väster om Torsby
• Rv61: vid Eda väster om Charlottenberg
• Rv66: Norr om Tandådalen vid Stötens
skidanläggning i Dalarna
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Vaccinationsläget i Torsby
kommuns verksamheter
Vaccinationen av personer som bor i
särskilt boende (äldreboende) eller hemma
med hemtjänst och/eller hemsjukvård är
nu inne på sin tredje vecka.
När denna vecka (v 5) är slut så kommer
cirka 685 omsorgstagare att vara vaccinerade med dos 1. Vecka 6-8 vaccinerar vi
dos 2.
Vaccination av personal inom vård och
omsorg pågår.

Åk skridskor i skidtunneln
Skidtunnelns isbana är nu öppen men
bara för barn födda 2005 eller senare.
För att träna säkert har vi infört restriktioner kring isbanan:
• Max 15 barn (födda 2005 eller senare).
• OBS - det är tidsbokning, den finner
du på skidtunnel.se/corona
• Ha spårkortet redo i handen, så att det
inte bildas kö.
• Håll avstånd till varandra.
• Dela inte utrustning med varandra
tex. hockeyklubba, vattenflaska …
• Omklädningsrum och duschar är
stängda.
• Kom gärna med skridskor på eller
skifta om inne vid isbanan.
• Föräldrar släpper i största mån av
barnen utanför entrén eller följer med
dem in för att knyta skridskorna inne
vid isbanan.
• Res till och från oss individuellt.
Läs mer på skidtunnel.se/corona

Blandat på Stjerneskolan
På Stjerneskolan kommer det vara en så
kallad blandad undervisning de kommande veckorna. Det betyder att en eller
två årskurser i taget har lektioner på plats,
övriga har fjärrundervisning. Upplägget
har godkänts av Smittskydd Värmland.
Lärare kan fortfarande ta in grupper/
enskilda elever för undantag, precis som
tidigare. Det kan gälla prov, praktiska
moment eller stöd.
Hur undervisningen kommer att se ut
efter sportlovet återkommer vi till. Observera också att denna plan kan förändras
om smittläget kräver det, det sker i så fall
dialog med Smittskydd Värmland.
Läs mer på stjerneskolan.se

