Nu är det skärpt läge i
Värmland
- det gäller alla som bor och vistas här.
Folkhälsomyndigheten har infört skärpta allmänna råd i Värmland. Syftet är att
minska risken för smittspridning. Läget är mycket allvarligt, smittan sprider sig i
Sverige, Värmland och Torsby. Detta gäller 12 november - 10 december, ev. längre:

* Avstå från onödiga resor,
såväl inom som utanför
regionen. Detta råd är inte
tänkt att hindra människor från
att ta sig till arbete, studier eller
sysselsättning eller den vård
som kräver att man är på plats.
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* Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor
samlas, till exempel butiker,
köpcentrum, museer, bibliotek,
badhus och gym. Undantag är
nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta
råd.
* Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar,
idrottsträningar, matcher och
tävlingar. Träningar för barn
och ungdomar i grundskolan
omfattas inte.

* Undvik att ha fysisk kontakt
med andra personer än de du
bor tillsammans med.
Med fysisk kontakt menas
människor du träffar och som
befinner sig på 1–1,5 meters
avstånd, och där själva mötet
varar mer än 15 minuter.
Man bör också undvika vissa
typer av aktiviteter om de inte
går att genomföra utan fysiskt
avstånd till andra. Det kan
handla om vissa idrottsaktiviteter som kontaktsporter.
Undvik även fester, bröllop,
kalas, middagar och afterwork;
hälso- och skönhetsvård som
exempel.

Vi vill påminna om: Var och en har ett eget ansvar att följa
de allmänna råden för att motverka smittspridningen.

Torsby kommun fortsätter
att ställa om
Några exempel på förändringar i öppettider och vilka som kan få komma till
våra kultur- och fritidsanläggningar nu
efter de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten.

Idrottshallar: Samtliga hallar är stängda

för allmänheten och föreningslivet, men de
är öppna för kommunal verksamhet och
föreningsbedriven träningsverksamhet för
barn och ungdomar födda 2005 och senare
(15 år och yngre) enligt liggande schemabokningar samt för elitidrott. De seniortider som ligger inbokade i schemat kommer att avbokas och det blir ingen debitering av hallhyra för dessa.

Torsby skidtunnel: Öppen för allmänheten men med restriktioner

TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet:
Stängt för allmänheten, men öppet i viss
omfattning för ungdomar födda 2005–2008
(12–15 år), de ska vara simkunniga och
kunna simma 200 meter. Vi kommer att
anpassa öppettiderna från måndag 16 november. Simundervisning/ rehab koncentreras för de som har behov.

Torsby bibliotek och Sysslebäcks
bibliotek: Öppna med anpassning

Vädjan Besök oss inte
Vädjan till dig som vill besöka
någon som bor på kommunens
äldreboenden, korttidsboende eller
LSS-boenden.
Coronaviruset sprider sig i Sverige
och Värmland med en alarmerande
fart och vi ser tyvärr också en lokal
ökning i Torsby.
Vi vädjar därför till dig som vill
besöka din anhörige eller vän att om
möjligt avstå från det.
Detta för att skydda våra omsorgstagare och minska risken för smittspridning. Vi hoppas och tror att du
har förståelse för detta.
Behöver du få kontakt med någon
personal på det boende du vill
besöka, ring till boendet. Alla telefonnummer finns på www.torsby.
se/kontaktaoss. Telefonnumret står
också på dörren till boendet.
Vi beklagar detta djupt, men vi vädjar
och vi hoppas och tror att du förstår.
Vill du tala med ansvarig tjänsteman
på socialförvaltningen, ring tf. socialchef Magnus Hultin, tfn 0560-161 76.

Fritidsgårdar: Öppna med anpassning,
främst utomhusaktiviteter

Fritidsbanken: Just nu håller den på att
flytta till nya lokaler, men kommer sedan
att vara öppen med anpassning.

Mer info om fler verksamheter finns på
www.torsby.se/corona.

Heja på alla Torsbybor, nu kämpar vi
tillsammans!

