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Pandemilag från 10 januari
Nya rättsligt bindande regler införs för 
gym- och sportanläggningar, badhus, 
handelsplatser och platser för privata 
sammankomster. 
Den stora skillnaden mot tidigare är att 
det nu längre inte bara är rekommen-
dationer, utan nu finns det sanktioner 
bakom också.
Riksdagen inför lagen för att hindra 
smittspridningen av covid-19 mer ef-
fektivt.
Det är nu t.ex. obligatoriskt att beräkna 
det maximala antalet besökare som får 
vistas i lokalerna och detta ska skyltas 
vid varje entré. Varje person ska få tio 
kvadratmeter. Det ska erbjudas möj-
lighet att tvätta händerna, eller finnas 
handdesinfektion. 
Dessutom kommer maxgränsen på åtta 
deltagare att gälla även privata tillställ-
ningar i festlokaler, föreningslokaler och 
andra platser som hyrs ut.  
Länsstyrelserna har tillsynsansvaret för 
att se till att dessa regler följs. 
Men återigen ...
Regeringen poängterar att varje en-
skild person har ett eget ansvar för att 
minska risken för smittspridning.

Fjärrundervisning för  
Stjerneskolan
När vårterminen 2021 startade i mån-
dags var det på samma sätt som höst-
terminen slutade – via fjärrundervisning. 
Det innebär att eleverna i huvudsak föl-
jer sitt schema och deltar på lektionerna 
via digitala plattformar.  
Eleverna vid Stjerneskolans idrottsinrikt-
ningar tränar i mindre grupper där varje 
moment riskbedöms.  
Undantag från rekommendationerna är 
fortsatt:  
• Praktiska moment som inte kan 

skjutas upp. 
• Andra examinationer som inte går 

att genomföra på distans. 
• Nationella prov (vårens nationella 

prov är inställda efter beslut av 
utbildningsdepartementet).

• Undervisning på introduktionspro-
grammen och elever som i övrigt 
kan vara i behov av stöd under 
fjärrundervisningen.

• Gymnasiesärskolan.

Fjärrundervisningen fortsätter till den  
24 januari.  
Läs mer på stjerneskolan.se om t.ex. 
stöd kring studier och teknisk support.

Badhus, sporthallar, Fritidsbanken och Torsby Skidtunnel & Sportcenter
TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet är fortsatt stängda till och med 24 januari. Detsamma 
gäller alla sporthallar, dvs. Stjernehallen, Frykenhallen, Holmeshallen och Olebyhallen i 
Torsby, GA-hallen i Sysslebäck samt Östmarkshallen och Stölletskolans gymnastiksal. 

Fritidsbanken har flyttat och finns numera på Fabriksgatan 7, i lokaler som ligger i samma 
hus som TorsbyBadet. Här kan du gratis låna sportutrustning av olika slag.  
Nya öppettider är måndag-fredag kl. 8-15. Under coronatider gäller 
endast tidsbokade besök. Boka på telefon 070-212 99 16.

Skidtunneln har fortsatt öppet med tidsbokning och fler åtgärder har 
införts. Tänk på att hålla avstånd även utomhus, så som i  
pulkabacken, vindskyddet och motionsspåren.  
Läs mer på www.skidtunnel.se/corona



Vaccination mot covid-19
Torsby kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, Annemor Olsson berättar:

Planeringen pågår i hela Värmland när det gäller vaccination för fas 1. Det vi idag vet som 
gäller Torsby kommun är att vaccination på särskilt boende (äldreboende) kommer att ske 
vecka 3 och andra dosen ges vecka 6. När det gäller vaccination av dos 1 till personer som 
har hemtjänst, beräknas den starta vecka 4 och 5. 

Fyra faser för vaccination

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida (30 dec 2020)

Fas 1: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt social-
tjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans 
med någon som tillhör denna riskgrupp. Fas 1 startade i december 2020.

Fas 2: Den andra fasen startar preliminärt i februari 2021. Grupperna inom fas 2 kan 
vaccineras samtidigt:
• Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.  
• Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshin-

drade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäk-
ringsbalken.

• Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och om-
sorgstagare.

Fas 3: I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga perso-
ner, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrup-
per pågår.

Fas 4:  I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som 
inte tillhör en riskgrupp.

Här kan du läsa mer om vaccination: www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/
publikationsarkiv/t/till-dig-som-vaccinerar-dig-mot-covid-19/  

Biblioteken
Biblioteken i Torsby och Sysslebäck är 
öppna. Tänk på att hålla avstånd, göra 
snabba ärenden och om möjligt använda 
automaterna för självbetjäning. Ring 
gärna så plockar vi ihop dina böcker, 
tidskrifter eller filmer och lämnar på utsi-
dan; Tby 0560-161 08 Sbk 0560-166 44.

Biblioteket hemifrån - på www.bibliotek 
varmland.se kan du låna, låna om och 
reservera böcker med mera. 

Bokbussen
Bokbussen startade 11 januari och kör 
enligt turlistan, se www.torsby.se/bok-
bussen. 

DigidelCenter
När du har frågor som gäller din telefon 
eller dator m.m. kontakta Henrik på tors-
dagar 073-072 78 95 eller mejla henrik.
svensson@torsby.se. 


