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De grundläggande råden gäller ännu
Det finns fortfarande råd och rekommendationer som gäller. Och de gäller 
både dig som är vaccinerad och dig som ännu inte är vaccinerad.

• Vaccination: skydda dig själv och andra.
• Stanna hemma även om du bara känner 

dig lite sjuk. 
• Testa dig vid symtom.
• Håll avstånd till andra både inomhus 

och utomhus.
• Umgås smittsäkert med andra, helst 

utomhus
• Tvätta händerna ofta med tvål och  

vatten
• Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
• Testa dig efter inresa till Sverige och var 

vaksam på symtom.

Öppna gränsövergångar till Norge
Du som vill åka in i Norge är numera hänvisad till några av de övergångar som 
finns, under de öppettider som de har. 

(Lekvattnet) Riksåsen, Kongsvinger, test-
station vid Øyermoen (öppet 06.00-18.00) 

(Charlottenberg) Magnormoen, Eidskog, 
teststation vid gränsövergången (öppet 
dygnet runt) 

(Töcksfors) Ørje, Marker, teststation vid 
gränsövergången (öppet dygnet runt) 

Observera att tiderna kan komma att 
ändras. För senaste information besök 
webbsidan: www.helsedirektoratet.no/
tema/beredskap-og-krisehandtering/
koronavirus/apne-grenseoverganger-
med-teststasjoner 

Tips - Gör ”Karentenesjekken”
Gör ”Karantenesjekken” innan du åker 
till Norge, för att få vägledning i vad som 
gäller för dig. 

Det är ett digitalt formulär framtaget av 
helsedirektoratet i Norge: www.helsedi-
rektoratet.no/veiledere/koronavirus/

Tack för att du vaccinerar dig!
Invånarna i Torsby är mycket duktiga 
på att vaccinera sig, det ska ni ha en 
stor eloge för! 

För vaccinationen skyddar dig själv och 
andra mot allvarlig sjukdom.

Hög vaccinationsgrad minskar också 
smittspridningen i samhället och behovet 
av sjukhusvård, vilket är en förutsättning 
för att restriktioner ska kunna avvecklas, 
skriver Folkhälsomyndigheten.

Men det finns fortfarande många som 
ännu inte valt att vaccinera sig och några 
som bara tagit en av de två doserna av 
vaccin. Folkhälsomyndigheten uppmanar: 
Vänta inte med att vaccinera dig och ta din 
dos nummer två, det är först då som  
du kan få ett högt och långvarigt skydd.
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Tillsammans fixar vi detta.


