Torsby är bäst i Sverige
på vaccination, men det
är många ännu som inte
har vaccinerat sig, trots
att det finns lediga tider.
Alla som är 55 år eller äldre kan nu
vaccinera sig mot covid-19. Det kan
även du som är 18 år eller äldre och
som har en medicinsk diagnos.
Vaccination är det effektivaste sättet att
undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i
covid-19. Vaccination kan också hjälpa till
att minska smittspridningen. Därför är det
viktigt att så många som möjligt väljer att
vaccinera sig.
Vaccination är gratis
men du måste boka tid
Det är lätt att boka in sig, du kan antingen
göra det genom e-tjänsten på 1177.se när
som helst på dygnet eller genom att ringa
till 010-831 80 70, vardagar kl. 8–16.

Du kan söka vård av barn
när förskolan/skolan stängs
Vårdnadshavare till barn vars skola
eller förskola stängs med anledning av
covid-19 får ersättning om de måste vara
hemma från sitt arbete.

Den härliga våren är här och med den
olika högtider, som Kristi himmelsfärd,
ramadan, eid al-fitr, studenten och midsommar.
Tack för att du följer myndigheternas
rekommendationer och gör ditt bästa.
Samlas inte i stora grupper och fester.
Vi vill ha en coronafri vår och sommar.
Filmer med information på andra språk
om högtider och pandemisituationen
finns på Myndigheten för stöd och trossamfunds hemsida:
www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2021-03-26-informationsfilmer-infor-varens-hogtider.
html

Uppdelat utspring på
studentdagen
Studenthögtiden med utspring från
Stjerneskolan kommer att ske klassvis
fredagen den 11 juni mellan klockan 10
och 14.

Välj: Ansök om ersättning för VAB Under anledning väljer man ”annan anledning” och sedan ”förskola/skola stängd
pga covid-19”.

Detaljerat schema och instruktioner för
anhöriga publiceras på www.stjerneskolan.se och skickas ut i ordinarie kommunikationskanaler till elever och målsmän. Det kommer också en annons här
i TorsbyBladet längre fram. Precis som
förra året kommer varje student kunna
tas emot av två anhöriga.

Mer information: www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-dethar-galler

Övriga klasser på Stjerneskolan slutar
torsdagen den 10 juni. Det gör även
grundskolan

Man ansöker om ersättning för vård av
barn, VAB, via ”Mina sidor” på Försäkringskassans webbplats.
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Tack för att du hjälper till
att få en coronafri vår och
sommar

