Stanna hemma om någon i ditt
hushåll har fått covid-19
För att minska risken med att sprida coronaviruset vidare har Folkhälsomyndigheten nu bestämt att även de som bor tillsammans med någon
som fått covid-19 ska stanna hemma.
Folkhälsomyndigheten och Region
Värmland från 24 november:
Alla som delar hushåll med en person som
har konstaterad covid-19 ska stanna hemma
i sju dagar (räknat från att den sjuke provtog
sig) och testa sig för covid-19.
Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade, barn och vuxna, och oavsett om man
har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning
för smittspårning. Alla personer i hushållet
rekommenderas också att testa sig.
Undantag från detta är för dig som har haft
konstaterad covid-19 någon gång under de
senaste sex månaderna. Infektionen ska ha
varit bekräftad med PCR- eller antigentest.
Du behöver alltså inte stanna hemma eller
testa dig även om du bor med någon som har
covid-19 nu.

Nya inreseregler till Norge
Från och med fredag 26 november gäller nya
inreseregler till Norge. Den norska regeringen
har infört nya inreseregler på grund av ökad
smitta i Europa. T.ex. så ska alla (gäller vaccinerade och ovaccinerade) som ska till Norge
fylla i ett inreseregistreringsformulär innan
inresa till landet (oavsett färg på land/region).
För den som är ovaccinerad skärps reglerna
kring tester och karantän. Alla gränsövergångar är öppna och det kan förekomma kontroll
av giltiga dokument.

TorsbyBladet 2021-12-02

Läs mer om vad som gäller för just dig på:
helsenorge.no/koronavirus/reise
På denna sida hittar du inreseregistreringsformulär som ska fyllas i för inresa till Norge: reg.
entrynorway.no

Alla mellan 18 och 65 år rekommenderas en tredje dos vaccin
Påfyllnadsdosen ska ges enligt en
särskild prioritetsordning:
Huvudregeln är att de som är äldre ska
vaccineras först. (När det är din grupps tur,
får du ett brev hem i brevlådan att nu kan du
boka dig. Du behöver alltså inte själv innan
dess kontakta Region Värmland.)
1. Personer boende på särskilt boende
(äldreboende), personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80
år och äldre.
2. Personer mellan 65 och 79 år samt
personal som arbetar inom särskilt
boende (äldreboende), hemtjänst och
hemsjukvård.
3. Personer som är 18 år och äldre med
insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personer som tillhör en
medicinsk riskgrupp för svår covid19-sjukdom. Samt personer mellan 50
och 64 år.
4. Personer 18–49 år.
Även personal inom vård och omsorg,
inklusive personal inom LSS, som har
stor risk att föra smittan vidare till riskgrupper kan prioriteras. Detta förutsatt
att vaccineringen av övriga grupper inte
påverkas i för hög utsträckning.
18-65-åringar: tidigast sex månader efter
senaste dosen. Över 65 år: tidigast fem
månader efter den senaste dosen.

Observera att det kan komma att ändringar av
regler för inresa med kort varsel. Läs på innan
du reser.

Håll dig uppdaterad, saker kan ändras snabbt
Läs på Folkhälsomyndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se, på
krisinformation.se och på Region Värmlands hemsida 1177.se/varmland

