Resor till vaccination
Region Värmland har fått frågor, t.ex.
så här: Hur ska en person ta sig till
vaccination om de inte känner någon
med bil, inte vågar åka vanlig buss och
inte är berättigade till färdtjänst?
Region Värmland svarar:
Det är prioriterat att alla kommer iväg till
sin vaccination för covid-19, därför kommer alla som bor i Värmland få hjälp med
sin resa om behovet finns. Om en person
saknar färdtjänsttillstånd men är i behov
av servicetrafik till vaccinationen finns
alltså en lösning.
Om personen bor i Karlstad kontaktas
Samres för hjälp med bokning, och om
personen bor i en annan kommun i länet
kontaktas Värmlandstrafik. Bokningen behöver göras senast klockan 12.00 vardagen
innan resan.
Kontakt för bokning: Samres (för resor
inom Karlstads kommun): 054-21 77 00.
Värmlandstrafik (för resor inom alla kommuner i Värmland bortsett från Karlstad):
0771-32 32 00.
Regionen rekommenderar dock att man
i första hand tar sig till vaccinationen på
egen hand eller med kollektivtrafik. Om
det inte är möjligt finns alltså alternativet
med servicetrafik.
När det är din tur, vaccinera dig, för att
skydda dig själv och andra och för att vi
tillsammans ska få bukt med pandemin.
Det är gratis att vaccinera sig.
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Region Värmlands information om
vaccination finner du på
www.1177.se/varmland/vaccin-covid-19.
Läget när det gäller vaccineringen i kommunens egna verksamheter: Personer som
bor på äldreboende eller har hemtjänst/
hemsjukvård och som tackat ja till vaccinering har fått sin dos nummer två.
Vaccination av personal pågår, liksom
även brukare som bor i LSS-boende eller
har stöd enligt LSS-lagen.

Stjerneskolan fortsätter
med blandad undervisning
efter sportlovet
Planen för vecka 10 är närundervisning
för åk 1 och fjärrundervisning för övriga
årskurser. I slutet av vecka 10 tas nya beslut tillsammans med Smittskydd Värmland, utifrån läget kring smittspridningen.
Lovskola under vecka 9
Närmare ett 30-tal elever har under pågående vecka haft lovskola dit eleverna
själva anmält sig.
Måndag till onsdag har behöriga lärare
varit på plats för att hjälpa elever som
riskerar att inte nå E i någon kurs i matematik, engelska eller svenska. Lärarna har
också funnits som stöd till bland annat de
elever som behöver övergripande hjälp
med gymnasiearbetet eller har missat
prov som han/hon vill skriva.

Dagpendlare kan åter
jobba i Norge
Från och med måndagen den 1 mars
kommer dagpendlare från Sverige
återigen att kunna arbeta i Norge utifrån
att de testas var sjunde dag. Tidigare har
det varit tillåtet med inresa för personer inom samhällskritiska arbeten, till
exempel vård och omsorg. Nu utökas
det alltså till att gälla även andra branscher. Fortfarande omfattas inte de som
veckopendlar.
Diskussion förs mellan Sveriges och
Norges regeringar om ersättning till
personer som förlorat sin inkomst på
grund av att de inte kunnat åka från
Sverige till Norge för att jobba.

Pandemin är långt ifrån över
Det är fortfarande detta
som gäller för oss alla
Alla har ett eget ansvar för att göra vad
man kan för att minska risken för smittspridning.
Följ det Folkhälsomyndigheten säger:
• Stanna hemma om du har symtom på
covid-19. Stanna hemma även om du
bara känner dig lite sjuk
• Håll avstånd till andra, både inomhus
och utomhus
• Tvätta händerna ofta omed tvål och
vatten
• Undvik platser med trängsel.
• Umgås i en mindre krets, undvik nya
nära kontakter
• Vid symtom, stanna hemma och
testa dig. Väntar du svar på testet,
stanna hemma.
• Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
så ofta du kan.
• Res på ett så smittsäkert sätt som
möjligt.
• Var försiktig när du besöker personer
som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Regeringen har beslutat
om fler åtgärder för att
minska smittspridningen
Från och med den 1 mars begränsas
öppettiderna på serveringsställen och
restauranger. Dessa kommer då att
behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett
om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för
avhämtning.
För serveringsställen som utgör en del av
en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till en
person, om inte serveringsstället kan nås
genom egna entréer.
Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för
enstaka matcher för barn födda 2005 och
senare tas bort.
Folkhälsomyndigheten för dialog med
näringslivet om att ytterligare begränsa
besöksantalet i butiker och gallerior samt
om smittskyddsåtgärder på arbetsplatser.
Folkhälsomyndigheten arbetar också med
att skärpa reglerna för idrotten.

Handla säkert i butikerna
Vi har alla ett ansvar att bromsa smittspridningen av covid-19. Både du och
butikerna har ansvar för att det inte ska
bli trångt när du är och handlar.
Handla helst på egen hand och undvik att
handla vid tidpunkter då många vistas i
affärerna. Följ butikens regler, till exempel
för hur du ska stå i kö.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Låt oss gemensamt ta oss ur
denna pandemin.
Alla och envar gör vad han
eller hon kan. Då fixar vi detta.

