
Coronapandemin är INTE över. 
Och ALLA måste hjälpas åt. 
För att MINSKA RISKEN för smittspridning
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Vad händer i Torsby kommun?

Undvik att bli smittad och smitta andra
Smittan är en så kallad droppsmitta som 
sprids vid nära kontakt mellan människor, 
genom hostningar och nysningar m.m. 

Det kan inte sägas nog ofta - Gör så här!

• Tvätta händerna ofta med tvål och  
varmt vatten i minst 30 sekunder

• Hosta och nys i armvecket

• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun

• Stanna hemma om du är sjuk, även vid 
lindriga symptom

• Håll avstånd till varandra, även till dina 
vänner

• Stanna hemma om du är 70 år eller äldre 
men var gärna utomhus, det är stärkande 
för kropp och själ.

Information in other languages
Det finns mycket information också på  
många andra språk. Information from  
authorities about the coronavirus/covid-19  
in lots of other languages, bl.a här

www.folkhalsomyndigheten.se
www.krisinformation.se
www.torsby.se/coronainotherlanguages

Telefonlinje
För dig som vill ha information på arabiska, 
somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och 
ryska. Region Värmland i samarbete med 
andra i Sverige har ett informationsnummer 
för allmänna frågor om coronaviruset. 

Numret är är 010-831 80 10 har öppet var-
dagar kl. 9-12, 13-15. 

Håll koll på www.torsby.se/corona och www.facebook.com/torsbykommun.  
Där informerar vi om den kommunala verksamheten. Här är ett uval av det man kan läsa där:

Det är fortfarande detta som gäller

Stjerneskolan tackar och tar sommarlov
Det blev en speciell och minnesvärd examens-
dag i fredags då studenterna sprang ut klass-
vis från Stjerneskolan. Vi upplevde att både 
elever och mentorer/lärare/övrig personal 
fick en fin högtidsstund tillsammans. Present-
påse, tal och sång var uppskattat. Blå himmel 
och sol var en perfekt inramning.  

Från Stjerneskolans sida är vi mycket tack-
samma för att rekommendationerna kring 
att hålla avstånd etcetera respekterades. Tack 
också till alla som på något sätt bidrog till 
denna minnesvärda dag. 

Nu kommer vi planera för en normal skol-
gång till hösten, utifrån de rekommendationer 
som råder idag. Läsåret 20/21 startar för 
eleverna tisdagen den 18 augusti.

Kommunens äldreboenden erbjuder olika 
sätt att träffas
Alla äldreboenden i kommunen erbjuder sina 
vårdtagare och deras anhöriga att träffas, prata 
och hålla kontakten via Skype eller på andra 
sätt. 

Dalbygården, Linden, Lövenstrand och Göm-
manberg har dessutom plexiglasbord utom-
hus, där den boende och deras besökare sitter 
på varsin sida om ett stort plexiglas. 

Oavsett vilket eller vilka mötessätt som ska 
arrangeras, behöver mötet planeras för att det 
ska bli säkert ur smittskyddssynpunkt. 

Ta kontakt med ”ditt” äldreboende och prata 
med personalen hur ni smidigast går till väga 
för att boka ett möte mellan vårdtagare och 
besökare.



Forts. Vad händer i Torsby kommun?

Oroliga tider väcker oroliga tankar
Vad är du orolig för? För många har till 
exempel coronapandemin inneburit en stor 
omställning i vardagen. Man kan känna oro 
för sin egen eller andras hälsa. 

På idan www.lansstyrelsen.se/varmland/
orolig samlar länsstyrelsen länkad infor-
mation, råd och stöd kring psykisk hälsa i 
kristider, i samband med coronapandemin 
och sjukdomen covid-19.

Uppdrag psykisk hälsa
Eller gå ännu hellre direkt in på www.upp-
dragpsykiskhalsa.se. Där finns det mycket  
bra information till:

• Barn 0-12 år - för barn och föräldrar

• Ungdomar 12-25 år - för ungdomar  
och föräldrar

• Vuxna - för vuxna i arbetsför ålder

• Äldre - för äldre personer

Torsbys orossida
Du kan också gå in på www.torsby.se/coro-
naoro, där finner du många länkar till olika 
ställen dit du kan ringa eller besöka om du 
känner oro.

Första helt digitala fullmäktige
Kommunfullmäktige kommer att ha sitt sam-
manträde den 22 juni från kl. 18 helt digitalt. 
Det är första gången som det görs så i Torsby, 
men många andra kommuner både i Värm-
land och Sverige har haft det så en tid.

Anledningen är att försöka minska risken för 
smittspridning.

Alla tjänstgörande ledamöter och ersättare 
kommer därför att koppla upp sig digitalt 
mot Frykenskolans aula där presidiet (full-
mäktiges ordförande och de tre vice ordföran-
dena) samt sekreterare och kommundirektör 
finns. Alla kommer att kunna höra informa-
tionen om ärendena, delta i diskussionen och 
besluta, precis som vanligt. Den enda skillna-
den är att det nu är digitalt. 

Invånare/åhörare uppmanas att i första hand 
lyssna på mötet via närradion. En eventuell när-
varo på plats förutsätter att man är frisk. Då kan 
man komma till Frykenskolans aula. 

Radio Fryksdalen finner du på 100,6 Mhz när du 
befinner sig i Torsbytrakten eller i Sunne. Är du 
lite längre norrut, från ungefär Stöllet och norrö-
ver så kan du också lyssna, fast då på 104,1 Mhz. 

Hemester på tapeten?
Kika in till Torsby Turistbyrå
Du har nära till en bra semester - upptäck 
allt som finns i vår vidsträckta kommun! 
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta 
aktiviteter och boende som passar dig som 
vill hemestra! Du hittar oss på Järnvägsgatan 
9 i Tingshuset. Vi finns också på visittorsby.
se, facebook och instagram under namnet 
visittorsby.

Hjälp att handla matvaror och medicin? 
Du som är 70 år eller äldre kan få hjälp med 
att handla mat och medicin. Ring in din 
beställning till oss på tfn 0560-160 10, helgfri 
måndag-torsdag kl. 9-12. Eller skriv in den 
på www.torsby.se/hand-la70plus. Tjänsten 
är kostnadsfri, du betalar bara för de varor 
du köper.

Riktlinjer för tryggt restaurangbesök,  
hotellvistelse och camping 
Visita, som är en branschorganisation för 
företag inom besöksnäringen har tagit fram 
rekommendationer för att underlätta för res-
turanger, hotell och campingar att kunna ha 
öppet och samtidigt bidra till att ta sitt ansvar 
för att minska smittspridningen och skapa 
trygga förhållanden för personal och gäster. 

Rekomendationerna på Visitas hemsida:
www.visita.se/visitas-arbete-under-corona-
krisen-covid-19/

Omställningscheckar för företag upp till  
49 anställda
Det går fortfarande att ansöka om omställ-
ningscheckar från Region Värmland för fö-
retag med upp till 49 anställda. Checken kan 
bland annat användas till utbildningsinsatser 
eller externa konsultinsatser som minskar 
företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig 
om strategier för omställning. Stödet kan även 
användas för att hitta nya marknader eller ta 
tillbaka marknader som försvunnit i samband 
med krisen, vilket lämpar sig för företag inom 
besöksnäringen.

Ansökningsperioden för omställningscheck-
en är 1 maj – 30 september 2020.

Ta kontakt med Torsby Utveckling AB (Tuab),  
Ingela Bönström Brusgård, ingela.bonstrom.
brusgard@torsby.se, tfn 076-801 61 75.


