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Vi behöver fortsätta att skydda varandra 
Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk trots vaccinationen och därmed smitta 
andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. 

Därför gäller de grundläggande råden även för dig som är vaccinerad:

• Stanna hemma även om du bara känner 
dig lite sjuk. 

• Håll avstånd till andra både inomhus 
och utomhus.

• Tvätta händerna ofta.
• Testa dig vid symtom.

Var uppmärksam på bedrägerier
Region Värmland har uppmärksammats på att det förekommer bedrägeriförsök 
kopplat till vaccination. 

Personer som utger sig för att arbeta på 
en vårdcentral hos Region Värmland har 
ringt upp privatpersoner och sagt att hen 
följer upp ett vaccinationsbesök, och bett 
privatpersonen logga in med bank-ID.

Var uppmärksam och lämna aldrig ut din 
kod eller logga in, även om uppringaren 

säger sig arbeta för Region Värmland och 
telefonnumret ser ut att tillhöra regionen.

Regionen ber dig aldrig logga in med 
bank-ID.

Läs mer här:
www.1177.se/Varmland/aktuellt/bedragare-
pastar-att-de-ar-fran-1177-vardguiden/

Ingen förbokning på Torsby- 
Badet och Sysslebäcksbadet 
Sedan 15 juli behövs ingen förbokning för 
att bada men för att det inte ska bli träng-
sel gäller max 75 besökare på TorsbyBadet 
och max 30 på Sysslebäcksbadet. Badtiden 
är begränsad till högst två timmar per 
besök. 

Välkommen till biblioteket i 
Torsby och Sysslebäck
Biblioteken håller öppet och följer de råd 
och riktlinjer som finns. Håll avstånd, 
sprita händerna och stanna hemma vid 
symptom. Vi lämnar gärna ut beställda 
böcker på utsidan. 

Bokbussen börjar köra enligt turlistan 
denna vecka och där gäller fortfarande 
högst tre besökare samtidigt inne i bussen. 

DigidelCenter har öppnat igen
Digidelcenter har öppnat igen för besök 
men de ska förbokas. Boka tid hos Henrik 
på telefon 073-072 78 95 eller mejla till 
digidel@torsby.se

Stjerneskolan öppen för  
undervisning 
Undervisningen på Stjerneskolan pågår 
sedan skolstarten i måndags på plats i 
skolans lokaler. Folkhälsomyndighetens 
rekommendation om fjärr- och distans-
undervisning är borttagen. 

Vi påminner om att fortsatt hålla av-
stånd, hand- och hosthygien samt att 
stanna hemma vid symptom och att 
boka tid för test på 1177.se. Det gäller 
även fullvaccinerade.


