
Håll dig uppdaterad om coronaviruset
Då hjälps vi alla åt att minska spridningsrisken och skyddar 
varandra och de som är mest utsatta. 

Många myndigheter och kommuner arbetar 
intensivt för att med olika åtgärder och informa-
tion minska spridningen av smittan.

Coronaviruset slår hårdast mot de som är 
äldre och/eller har en underliggande sjukdom. 
Många andra kan bära på smittan utan att 
känna sig särskilt sjuka. För att undvika att bli 
smittad är handhygien viktigt. För att undvika 
att sprida smittan vidare ska alla som känner sig 
sjuka stanna hemma. 

Undvik att bli smittad och smitta andra
Smittan är en så kallad droppsmitta som sprids 
vid nära kontakt mellan människor, genom 
hostningar och nysningar m.m. 

Hjälp till att undvika att smittan sprids:

• Tvätta händerna ofta

• Hosta och nys i armvecket

• Stanna hemma om du är sjuk

Det finns mycket information att få
Men det florerar också en del rykten och 
direkta felaktigheter. Många tycker sig veta 
hur och var och varför.

Viktigt därför att söka trovärdiga källor!
Torsby kommun och andra kommuner 
använder sig av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Här finner du bra och trovärdiga svar:
www.folkhalsomyndigheten.se 
www.krisinformation.se 
www.1177.se vårdguiden 
www.regionvarmland.se 
www.skolverket.se

På kommunens webbplats samlar vi  
nyttiga länkar och information som gäller 
för våra invånare i Torsby kommun: 
www.torsby.se/corona 

Låt oss hjälpas åt
Via internet, radio, tv, tidningar finns 
information. Vet du att mamma, morfar 
eller kompisen inte har t.ex. internet, prata 
och hjälp varandra med information. Tänk 
också på dem som inte kan svenska så bra. 

Ring 113 13 för allmänna frågor
Om du är frisk och har frågor om corona-
viruset kan du ringa det nationella  
informationsnumret 113 13. Tjänsten är 
tillgänglig dygnet runt. 

Ring 1177 om du är sjuk
Om du misstänker att du blivit smittad  
med coronaviruset ska du inte åka till ett 
sjukhus eller vårdcentral. Du ska istället  
ringa 1177 för att få råd om vad du ska göra. 

Ring 112 vid akut vårdsituation
Gäller det ett livshotande tillstånd  
- ring alltid 112.

Hur jobbar kommunen?
Vi har avstämningsmöten varje vardag, då 
representanter från alla verksamheter är med. 

Kommundirektören och säkerhetssamordna-
ren informerar om övergripande direktiv och 
nya regler och information som kommit från 
olika myndigheter m.m. Varje verksamhet 
informerar om läget inom sin förvaltning. 

Varje verksamhet ansvarar för att sprida 
information till sina anställda, brukare, elever, 
vårdnadshavare etc. 

Utöver det har vi övergripande information 
på vårt intranät som nås av personal och poli-
tiker samt torsby.se som nås av alla.

Alla uppmanas också att hålla sig uppdate-
rade på offentliga myndigheters information.

Det kan komma att bli förändringar i verk-
samheten med omprioriteringar. Vi följer 
utvecklingen, agerar och försöker vara så 
förutseende som möjligt.

Sunt förnuft, eget ansvar och följ myndigheternas rekommendationer,  
då fixar vi detta tillsammans.
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