
Endast du som är 50+ 
kan boka tid på 1177.se, 
övriga får ringa på tfn.
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Vaccinationen mot covid-19 är inne i den 
fjärde och sista fasen, vilken utgörs av 
personer som är över 18 år och som inte 
prioriterats enligt tidigare turordning. Till 
skillnad mot föregående faser, då turord-
ningen baserades på både ålder och risk-
faktorer för allvarlig sjukdom i covid-19, är 
fas 4 enbart åldersindelad. Det innebär att 
ålder är det som avgör vem som kan boka 
tid för vaccination. 

För att rätt grupp ska boka sig 
Med anledning av detta inför Region 
Värmland en åldersspärr för tidsbokning 
via webbplatsen 1177.se. För närvarande 
kan bara personer som är 50 år eller äldre 
boka tid för vaccination mot covid-19 via 
e-tjänst på 1177.se. 
Är du i riskgrupp och inte bokat vaccina-
tionstid ännu, eller om du saknar  
e-legitimation, så kan du ringa och boka 
tid via tfn 010-831 80 70. vardagar kl. 8–16.

 

Blandad undervisning på 
Stjerneskolan även sista 
delen av läsåret
 Undervisningen på Stjerneskolan sker 
även de sista veckorna genom så kallad 
blandad undervisning. Avgångseleverna 
har till största del närundervisning på 
plats i skolans lokaler och årskurs 1-2 
har motsvarande upplägg på måndag 
och tisdag i vecka 23, samt vid så kallade 
undantag. 
- Mållinjen för läsåret är nu nära och 
många har kämpat hårt för att komma 
dit. Det har ställts höga krav på anpass-
ningar på skolan och flexibilitet hos både 
elever och personal, säger gymnasiechef 
Marcus Lech.  

Eleverna i årskurs 1-2 slutar torsdagen 
den 10 juni och studenterna springer ut 
den 11 juni. Läs mer på stjerneskolan.se

Lättnader från 1 juni för bland annat idrotten 
Regeringen har beslutat att 
tillåta att fler deltagare får 
vara med vid olika arrange-
mang, beroende på om det är 
inomhus eller utomhus, om 
det är sittande publik eller 
inte. En särskild regel införs 
också för motionslopp och 
liknande idrottstävlingar, där 
högst 150 utövare får delta 
samtidigt. 

Detta gäller från den 1 juni
• Tävling och match samt 

mindre cuper utomhus och 
inomhus tillåts för barn och 
ungdomar. 

• Sommarläger och kollo till-
låts för barn och ungdomar.

• Tävling och match i min-
dre skala tillåts för vuxna 
utomhus. 

• Tävling för idrotter på 
väg, vatten och i skog till-
låts för 150 personer.

• Max 8 personer inomhus 
(samma antal som idag).

• Max 50 personer sittande 
publik inomhus. 

• Max 100 personer utom-
hus. 

• Max 500 personer sittande 
publik utomhus. 

Samtidigt gäller fortfarande 
att alla ska ta hänsyn till all-
männa råd och rekommen-
dationer om att till exempel 
hålla avstånd. 

Beroende på lokalens/plat-
sen storlek och utformning 
kan färre får delta än vad 
som anges maximalt.  

Folkhälsomyndigheten 
har möjlighet att besluta 
om sänkta deltagartak 
regionalt. Länsstyrelsen 
har också möjlighet att i 
enskilda fall besluta om 
begränsningar av evene-
mang om smittspridningen 
är stor. 

Det Regeringen och 
Folkhälsomyndigheten 
har beslutat om gäller 
deltagarantal vid allmänna 
sammankomster och offentliga 
tillställningar, vilket är mer 
än bara idrott.  

Biografen Stjärnan öppnar 
igen den 4 juni utifrån de 
nya reglerna som börjar 
gälla 1 juni.


