
Sverige stängde gränsen till Norge

Svenska regeringen har infört inreseförbud från Norge till Sverige med anledning 
av att de norska hälsomyndigheterna befarar ett större utbrott i Osloområdet av den 
muterade varianten av covid-19. Förbudet gäller tills 14 februari 2021. 
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Har du varit i Norge de  
senaste 14 dagarna?
Det är t.ex. arbetspendlare, de med träng-
ande familjebehov och godstransporter 
som får åka in i Sverige från Norge. Läs på 
polisen.se för mer info. 

Alla inresande till Sverige som har vistats i 
Norge de senaste 14 dagarna uppmanas att 
stanna hemma i minst sju dagar, undvika 
kontakt med andra så långt det går och att 
testa sig snarast efter ankomst till Sverige 
med uppföljande test fem dagar efter an-
komst. Även övriga i hushållet bör stanna 
hemma i väntan på provsvar.  

Arbetspendlare till Norge ska dock und-
vika att träffa andra än personer i det egna 
hushållet när man inte är på jobbet. De 
som bor i samma hushåll med den som 
arbetspendlar behöver inte undvika att 
träffa andra. 

Men självklart gäller Folkhälkhälso-
myndighetens direktiv för oss alla:
• Stanna hemma vid symtom
• Begränsa nya nära kontakter 
• Var extra försiktig när du träffar  

personer i riskgrupp.
• Håll avstånd till andra och undvik 

platser med trängsel 
• Res på ett smittsäkert sätt
• Arbeta hemifrån så ofta du kan
• Håll en god handhygien
• Testa dig vid symtom

Mer information om reglerna för Norge-
Sverige kan du få på bl.a. dessa webb-
platser:
• polisen.se
• grensetjensten.com
• folkhalsomyndigheten.se

Observera att reglerna kan komma att 
ändras snabbt. 

Ska du resa till Norge?
Sveriges utrikesdepartement, UD,  
avråder från alla resor som inte är  
nödvändiga. 

Om du har en nödvändig resa till Norge, 
så finns regler för åtgärder som du behö-
ver göra innan och under resan.

I Norge gäller andra regler än i Sverige 
med anledning av covid-19. 

Du behöver själv ta reda på vilka regler 
som gäller om du ska åka till Norge.

Här finner du reglerna som Norge har: 

www.helsenorge.no/koronavirus/
reise/#regler-ved-innreise-til-norge 
Observera att reglerna kan komma att 
ändras snabbt. 

Vaccinationsläget i Torsby 
kommuns verksamheter
Alla personer som bor i äldreboende och 
som har tackat ja till att bli vaccinerade 
mot covid-19 har fått sin spruta ett och 
får sin spruta två, två veckor senare.

Just nu vaccineras personer som har 
hemtjänst och/eller hemsjukvård och 
personer som bor tillsammans med dem.

Fredag förra veckan började personal 
inom vård- och omsorg vaccineras och 
det fortsätter under kommande veckor.



Vaccination mot covid-19

Snart dags för dig som är 70 plus
Du som är 70 år eller äldre ingår i det som Folkhälsomyndigheten kallar för Fas 2. 
Den fasen startar i Sverige i februari, men exakt när den startar i Värmland vet  
man ännu inte. Du får snart ett brev med information från Region Värmland.

Nu i slutet av vecka 4 eller i början av 
vecka 5 kommer alla som är 70 år eller 
äldre att få ett brev hem i brevlådan med 
information om vad som gäller kring 
vaccination. Du som ingår i fas 2 kom-
mer själva att kunna boka din tid för 
vaccination digitalt eller via ett speciellt 
telefonnummer för tidsbokning. Läs mer 
om detta i brevet du får. 

OBS - Det förekommer tyvärr att bedra-
gare ringer till personer om vaccination. 

Region Värmland varnar - 1177 Vårdgui-
den på telefon ber dig aldrig att identi-
fiera dig med e-legitimation i samtal om 
vaccination mot covid-19.

Du finner också information på 1177.se

Blandad undervisning på 
Stjerneskolan
Regeringen meddelade förra veckan att 
gymnasieeleverna kan återvända till  
skolan - i viss utsträckning. 

I vilken omfattning gymnasierna fort-
farande behöver vara stängda eller kan 
låta eleverna vara på plats ska avgöras 
regionalt, baserat på det aktuella coro-
naläget. 

På Stjerneskolan kommer undervis-
ningen successivt att gå över från 
fjärrundervisning till undervisning på 
plats i skolans lokaler, genom så kallad 
blandundervisning. Läs mer på stjerne-
skolan.se.

I skrivandets stund väntar skolledning-
en på Stjerneskolan fortfarande på svar 
från Smittskydd Värmland om planen 
som tagits fram kring blandundervis-
ningen. Mer information kommer att 
finnas på stjerneskolan.se.

TorsbyBadet och  
Sysslebäcksbadet
Badhusen är fortsatt helt stängda fram 
till och med den 7 februari 2021. 

Från måndag 25 januari är kommunens 
sport- och gymnastikhallar öppna för 
barn och unga födda 2005 och senare, 
för träning. 

Pandemilagen gäller, vilket innebär  
följande maxantal i hallarna: 

Stjernehallen: 35 personer 
Frykenhallen: 25 personer 
Frykenskolans bassänghall: 8 personer 
GA-hallen: 35 personer 
Holmeshallen: 12 personer 
Olebyhallen: 10 personer 
Östmarkshallen: 2 personer 
Stöllethallen: 15 personer 

Läs mer på vår webb:  
torsby.se/coronaatgarderfritid


