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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 smitt-
spridning.

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 med 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.  

Smittan ökar i Torsby   
Smittspridningen i området Torsby kom-
mun och Värmland ökar dessvärre för 
varje vecka. Under ett antal veckor har 
alltfler konstaterats smittade i Torsby: 

* Vecka 13: +38  
* Vecka 12: +30 
* Vecka 11: +20 
* Vecka 10: +19 
* Vecka 9:   +18 
* Vecka 8:   +13 
* Vecka 7:     +4  
(Siffrorna avser befolkningen, inte den 
kommunala verksamheten.) 

38 nya fall i Torsby kommun är det högsta 
antal bekräftade fall under en vecka sedan 
mätningen startade förra året.

Den höga smittspridningen beror förmod-
ligen på den brittiska mutationen, den har 
tagit över och dominerar i Värmland idag. 
Framför allt är det vuxna mellan 20 och 60 
år som smittas. 

Det är absolut nödvändigt att vi fort-
sätter att följa myndigheternas rekom-
mendationer för att inte ytterligare öka 
på smittspridningen. 

Var och en av oss måste göra vad vi kan. 

Ersättning för gräns- 
pendlare är nu klar 
Svenskar som inte kan ta sig till jobbet i 
Norge på grund av den stängda grän-
sen kommer att få 70 % av sin sjukpen-
ninggrundande inkomt i ersättning.

Den blir retroaktiv från den 29 januari 
och gäller så länge inreseförbudet be-
står meddelar den norska regeringen. 

TorsbyBadet och Syssle-
bäcksbadet har öppet
Kommunens badhus fortsätter att hålla 
öppet för allmänheten med restriktioner. 

Det innebär bland annat att du måste för-
boka tid och du får bada max två timmar. 
Ring och boka tid på TorsbyBadet 0560-
166 00 eller Sysslebäcksbadet 0560-166 36.  

Här finner du mer information om vad 
som gäller: www.torsby.se/torsbybadet 
och www.torsby.se/sysslebacksbadet.



Vaccineringen går framåt, 
nu dags för 65 plus 
Hela 31 procent av befolkningen i Torsby 
har fått första dosen och 13 procent har 
fått två doser. 

Region Värmland öppnade i förra veckan 
tidsbokningen för vaccinering för dig som 
är 65 år och äldre. Du kan boka tid an-
tingen via webbplatsen 1177.se eller ringa 
010-831 80 70, vardagar kl. 8–16

-Vad gäller de allra äldsta och mest sköra, 
som hunnit vaccineras i stor utsträckning, 
ser vi allt färre fall. Det är mycket positivt, 
enligt smittskyddsläkare Ingemar Hallén.  

Du får veta när det är din 
tur att vaccinera dig
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.  

Region Värmlands information om  
vaccination finner du på  
www.1177.se/varmland/vaccin-covid-19.

Handla ensam i butiken
Folkhälsomyndigheten har sagt ifrån:  
Man ska handla ensam. (Undantag endast 
för barn och personer som behöver stöd 
av något slag). 

Undvik att handla vid tidpunkter då 
många vistas i affärerna. Följ butikens 
regler, till exempel för hur du ska stå i kö. 

Vi har alla ett ansvar att bromsa smitt-
spridningen av covid-19. Både du och 
butikerna har ansvar för att det inte ska 
bli trångt när du är och handlar. 

 

Fortsatt blandad undervis-
ning på Stjerneskolan 
Efter rekommendation från Smittskydd 
Värmland är det fortsatt blandad under-
visning under vecka 15 för eleverna på 
Stjerneskolan. 

Denna vecka är årskurs 3 och årskurs 4 på 
plats i skolans lokaler, årskurs 1 och 2 har 
fjärrundervisning. 

Beslut om hur det kommer vara framöver 
tas en vecka i taget till att börja med. Det 
kommuniceras på www.stjerneskolan.se 
och i teams. Lärarna kan fortsatt kalla in  
enskilda elever eller grupper till skolan 
enligt undantag. 

Utökad covid-19-provtag-
ning för barn 
Alla som är 6 år eller äldre bör ta prov 
så tidigt som möjligt efter första symtom 
som kan vara tecken på covid-19. Region 
Värmland nu infört egenprovtagning för 
barn från 6 år. Sedan tidigare var egen-
provtagning bara för barn som fyllt 13 och 
äldre.  

Vårdnadshavaren hjälper barnet  
att ta provet 
Provtagning för barn i åldern 6–12 år 
bokas via e-tjänsterna på webbplatsen 
1177.se. Vårdnadshavaren kan där välja 
egenprovtagning med hjälp av vårdnads-
havare, vilket innebär att vårdnadshava-
ren genomför provtagningen på barnet. 
För de vårdnadshavare som hellre ser att 
provet tas av vårdpersonal finns fortfa-
rande möjligheten att boka provtagning 
på en vårdcentral. 

Läs mer på www.1177.se/varmland. 


