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Resa till Norge?
Planerar du eller måste du resa in till 
Norge är det bra att ta reda på vad 
som gäller inför din resa. 

Norge har stärkt bevakningen av sin 
landsgräns med anledning av covid-19 
och ökat testningen av personer som 
reser in i Norge. 

Det är också olika regler för om du 
arbetar i Norge eller om du ska resa 
som privatperson. Observera också att 
reglerna kan komma att ändras mycket 
snabbt.  

Tips på sidor för information
Grensetjänsten är ett gränsöverskridan-
de samarbete mellan Sverige och Norge. 
Huvuduppgiften för Grensetjänsten är 
att hjälpa privatpersoner och företag 
som har någon form av gränsöverskri-
dande sysselsättning. Tfn 0571-239 03. 
Webbplats: www.grensetjansten.com 

Vill du veta vilken gränsövergång som 
är öppen?
www.vegvesen.no/trafikkbeta  
Karta med information om gränsöver-
gångar. (Sidan är på norska.) 

www.helsenorge.no/koronavirus/
reise/#regler-ved-innreise-til-norge   
En sida med information om inresereg-
ler till Norge (sidan är på norska.) 

Ny pandemilag - men det  
personliga ansvaret gäller  
fortfarande

Från och med den 10 januari 2021 gäller 
den nya pandemilagen med anledning 
av covid-19 i Sverige. I stora drag gör la-
gen det möjligt för regeringen att kunna 
sätta in fler åtgärder för att motverka 
trängsel och därmed hindra spridningen 
av covid-19, vilket de också gjort. 
Länsstyrelsen är regeringens förlängda 
arm i länet och det är också de som an-
svarar för tillsyn av beslut om begräns-
ningar och kontrollerar att besluten följs. 

Verksamheter som det finns regler om 
i pandemilagen

• Gym- eller sportanläggningar 
• Badhus 
• Handelsplatser (affärer, köpcentra)
• Allmänna sammankomster och offent-

liga tillställningar
• Yrkesmässig uthyrning/användning 

av platser för privata sammankomster

Tillsammans fixar vi detta

Några av de regler som nu finns är bl.a. 
att det är en maxgräns för antal besökare, 
max en person per 10 m² och det ska fin-
nas möjlighet till att tvätta händerna eller 
tillgång till handsprit. 
För allmänna sammankomster gäller 
deltagarantalet max 8 personer. Även om 
den nya lagen är här, så kan vi fortfa-
rande inte bortse från det egna personliga 
ansvaret, det är allas vårt ansvar att mins-
ka smittspridningen.Verksamheterna ska 
gör allt de kan – det ska du också.  
Läs mer på lansstyrelsen.se/varmland 

Fjärrundervisning på Stjerne-
skolan, men ...
Enligt rekommendationerna pågår fjärr-
undervisningen på gymnasiet denna 
vecka ut. Från och med måndagen den 
25 januari är planen att återgå till nor-
mal undervisning och att skolan öppnar 
för undervisning på plats. I skrivandets 
stund, då annonsen gick i tryck, fanns 
ingen ytterligare information från myn-
digheter. När besked kommer finns de 
att läsa på www.stjerneskolan.se.



Nu är vaccinerandet igång i Torsby 

Ebba-Lisa Andersson på Linden 
fick första sprutan
Måndagen 18 januari kl. 9.30 var det dags för den allra första vaccinationssprutan  
i Torsby. Det var på äldreboendet Linden det började, sedan kommer alla de övriga 
boenden under veckan.

Först av alla att ta sprutan var Ebba-Lisa Andersson, 99 år, hon bor på Linden.  
Som Ebba-Lisa själv säger var det självklart att hon skulle vaccinera sig.

– Det ska bli skönt när pandemin är över, säger hon. Det ser jag fram emot. 
– Det gjorde inte ont heller, kändes knappt.

Första vaccinationssprutan fick Ebba-Lisa Andersson på Linden. Den gavs av sjuksköterskorna  
Ulrika Framner och Bettan Nilsson.

– Alla har erbjudits vaccination och absolu-
ta majoriteten har tackat ja, säger Ulrika  
Framner, sjuksköterska på Linden. 

– Det är sex sjuksköterskor avsatta för att 
vaccinera i äldreboenden, hemtjänst och 
hemsjukvård, berättar Ann-Mari Törnevik, 
chef för kommunens sjuksköterskor. 

I dagsläget har 560 personer som bor på 
äldreboende eller har hemtjänst och/ 
eller hemsjukvård erbjudits vaccination.

– Planen är att alla som bor på äldreboen-
den ska vaccineras under vecka 3 och per-
soner i hemtjänst och hemsjukvård under 
vecka 4-5. Alla ska sedan få dos nummer 
två under vecka 6-8 beroende på när man 
fick sin första dos, berättar kommunens 
medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, 
Annemor Olsson. 
– Exakt hur tidplanen blir hänger förstås 
på om vi får det antal doser vaccin vi 
beställt. 

Vaccinationsplanering


