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Är det någon nära som gör dig illa?
Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt 
är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är 
inte ensam. 

Blir du utsatt? Kontakta socialtjänsten 
på tfn 0560-160 00, ring Kvinnofrids-
linjens nationella stödtelefon 020-50 50 
50 (dygnet runt) eller Tjej- och Kvinno-
jouren Nordvärmland på tfn 0560-146 
44, 070-638 94 90, 070-340 06 51 eller 
kvinnojourens journummer kl. 16-20 
070-523 81 40.

Hjälp att handla matvaror och  
medicin? 
Du som är 70 år eller äldre kan få hjälp 
med att handla mat och medicin. Ring 
in din beställning till oss på tfn 0560-
160 10, helgfri måndag-torsdag kl. 9-12. 

Eller skriv in den på www.torsby.se/
handla70plus. Tjänsten är kostnadsfri, 
du betalar bara för de varor du köper.

Lite nytt inför storhelgerna
I nästa veckas TorsbyBladet (9 decem-
ber) kommer vi ha en annons med 
lite andra datum och tider för när du 
senast kan beställa inför jul och nyår. 
Håll utkik efter den annonsen.

Start för vaccinationer mot covid-19 
tidigast i januari 2021
Folkhälsomyndigheten bedömer att 
vaccinationerna mot covid-19 i Sverige 
tidigast kommer att kunna ske i januari 
2021. Detta efter att vaccinerna genom-
gått granskning enligt de fastställda 
rutiner som finns, och godkänts för 
användning.

Statistiken visar tydligt, allt fler smittade även här i Torsby.   
20 fler varje vecka. Se siffrorna på www.torsby.se/coronastatistik

Spridningen ökar

Massor av bra frågor och svar 
På Folkhälsomyndighetens hemsida 
har de samlat många bra frågor och 
svar som nog de flesta kan ha nytta av.
T.ex. detta:
• Vilka lokala allmänna råd gäller i den 

region där jag bor?
• Testning
• Vaccination
• Så kan vi minska smittspridningen
• Till föräldrar
• Till äldre
• Till verksamheter 

 
www.folkhalsomyndigheten.se/
smittskydd-beredskap/utbrott/
aktuella-utbrott/covid-19/fragor-
och-svar 
 
Har du själv inte tillgång till internet, 
fråga gärna någon vän eller släkting 
om de kan hjälpa dig söka efter sva-
ret på dina frågor.

Maxgräns om åtta personer
Länsstyrelsen i Värmland (och alla an-
dra länsstyrelser också) har beslutet att 
man från och med 24 november inte får 
vara fler än åtta personer sittande vid 
en allmän sammankomst.

Undantag är begravningar, där antalet 
deltagare är begränsat till 20 personer.

Heja på, alla Torsbybor - låt oss hjälpas åt att minska risken för smitt- 
spridning - om alla tar sitt ansvar, så grejar vi detta tillsammans.


