
Till dig som vill besöka  
en vän eller anhörig på något  
av våra boenden
Välkommen, här finner du några rutiner vi har för att göra 
besöket så säkert som möjligt.
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Sedan mitten av november har kommunen 
vädjat om att man ska avstå från besök på 
grund av den ökande smittspridningen i  
Sverige och Värmland.

Men det är många som längtar efter besök och 
många som vill besöka men som avstått från 
det, för att skydda honom eller henne från risk 
för att smittas av coronaviruset. 

Med de rutiner som vi beskriver här bedömer 
vi nu att det går att ge möjlighet till att besöka 
personer som bor på äldreboende, korttidsbo-
ende eller LSS-boende.

Det är viktigt att vi alla gör allt vi kan för att 
skydda de sköraste. Bland annat genom att 
följa våra rutiner. 

Alla har ett ansvar för att besöket görs under 
så säkra former som det går; du som hälsar på, 
den som bor på boendet och de som arbetar på 
boendet.

Vi tror och hoppas du har förståelse för det.

För att göra besöken 
så säkra som möjligt
* Både du som besökare och den du besöker 
måste vara friska. 

* Det är viktigt med god handhygien före, 
under och efter vistelsen.

* Håll avstånd till den du besöker, till personal 
och andra du passerar.

* För att boendet lättare ska kunna planera och 
göra träffarna så säkra som möjligt, ber vi dig 
att ringa och meddela innan att du kommer.

* När du anländer, ring på ringklockan eller 
det telefonnummer som står på ytterdörren så 
kommer personal och öppnar. 

* Du får information av personalen som möter 
dig om rutinerna som gäller, t.ex. får du frågan 
om du är frisk eller har symtom på covid-19. 
De kommer också att be dig sprita händerna 
och du erbjuds att använda visir. Personalen 
följer dig sedan till lägenheten.

* Ni kommer alltså att träffas inne i den bo-
endes egen lägenhet. Tänk därför på att inte 
komma så många åt gången. Det kan då vara 
svårt att hålla nödvändigt avstånd.

* När du är redo att lämna din anhörige eller 
vän, ring på klockan så kommer personalen 
och följer dig till entrén på boendet, där du tar 
av dig visiret och återigen spritar dina händer.

* Har du frågor får du mycket gärna ringa 
boendet så kan de berätta mer och hjälpa dig 
tillrätta. 

Personal från Gömmanberg visar hur 
ett besök kan gå till
Se vår korta video på www.torsby.se/
coronavideor och på www.facebook.com/
torsbykommun



För att du ska hinna få dina matvaror och mediciner innan helgerna 
ber vi att du beställer dem i god tid.

Behöver du hjälp att handla 
mat och medicin?

Sista dagen beställa Inför jul Inför nyår Inför trettonhelgen
Mediciner Torsd. 17 dec. Tisd. 22 dec. Tisd. 29 dec.
Matvaror Tisd. 22 dec. Tisd. 29 dec. Månd. 4 jan.

Du kan beställa kl. 9-12 på telefon 0560-160 10 eller via ett formulär på vår webb;  
torsby.se/handla70plus. Sista beställningstiderna ovan gäller både för telefon och  
webbformulär. 

Notera att i samband med helgerna är telefonen inte bemannad mer än vissa dagar:
Vecka 51: Som vanligt måndag-torsdag 14-17 december kl. 9-12.
Vecka 52: Endast måndag-tisdag 21-22 december kl. 9-12 (onsdag och torsdag stängt).
Vecka 53: Endast måndag-tisdag 28-29 december kl. 9-12 (onsdag och torsdag stängt).
Vecka 1: Endast måndag 4 januari och torsdag 7 januari kl. 9-12.

Välkommen med din beställning och vi önskar dig en mycket god jul, nyår och trettonhelg!

Till dig som är 70 plus

Fjärrundervisning på Stjerneskolan
Sedan i måndags, 7 december, är det fjärrundervisning för gymnasieeleverna på Stjerneskolan.
Beslutet om att övergå till fjärrundervisning är enligt nya nationella rekommendationer från Folk-
hälsomyndigheten som kom den 3 december. Rekommendationerna gäller t.o.m. 6 januari 2021.

Eleverna läser enligt  
ordinarie schema
Fjärrundervisning inne-
bär att eleverna följer sina 
lärarledda lektioner via länk 
i digitala plattformar i re-
altid och enligt det vanliga 
schemat. 
I vissa fall finns undantag 
från rekommendationerna 
då Stjerneskolan kan vara 
öppen. 

Sådana undantag är:
• praktiska moment som 
inte kan skjutas upp, 
• nationella prov, 
• andra examinationer som 
inte går att genomföra på 
distans, elever på introduk-
tionsprogrammen, inklusive 
språkintroduktion, och 
• elever som i övrigt är 
sårbara vid distansunder-
visning.

Vuxenutbildningen har 
sedan tidigare gått över till 
distansundervisning.

Under de sista veckorna 
av terminen kan eleverna 
hämta skolmaten i mat-
lådor. 

Läs mer på stjerneskolan.se. 


