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Fas 4 från och med 29 september ...
Regeringen har beslutat att ta bort en hel del restriktioner från slutet av september.

Exempelvis tas reglerna bort för hur 
många som får delta i en allmän samman-
komst eller offentlig tillställning. Även 
kravet på sittande servering på restaurang 
tas bort. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
att arbeta hemifrån tas också bort och en 
successiv återgång till arbetsplatsen kan 
inledas.

Enligt Folkhälsomyndigheten är en hög 
vaccinationstäckning den viktigaste 
förutsättningen för att kunna häva fler 
restriktioner. Därför fortsätter Folkhälso-
myndigheten att uppmana allmänheten att 
vaccinera sig. 

Torsbys invånare är mycket 
bra på att vaccinera sig mot 
covid-19
Statistik från Folkhälsomyndigheten per 
kommun visar att Värmlands invånare är 
bäst i Sverige på att vaccinera sig. Det har 
vi nog varit under hela tiden sedan vaccine-
randet började, och det håller i sig.

Torsby ligger på andra plats i Värmland av 
färdigvaccinerade (84,27 %), endast Ham-
marö har högre andel, 85,32 %. Det betyder 
att 8376 invånare 16 år eller äldre i Torsby 
kommun är fullvaccinerade till och med 
vecka 35 (5 september).

8837 Torsbybor har tagit en dos vaccin
Torsby är på 10:e plats i Sverige av de som 
tagit dos en dos.

Statistiken per åldersgrupp visar att bland 
Torsbys ungdomar 16-17 år är det 72,09 % 
som tagit dos 1. 

Torsbybor i åldern 18-29 år är det 80,81 % 
som tagit dos 1.

Torsbybor i åldern 30-39 år är det 82,32 % 
som tagit dos 1.

Övriga åldersgrupper ser ut så här (dos 1):

40-49 år: 87,82 % 
50-59 år: 90,62 % 
60-69 år: 93,94 % 
70-79 år: 95,05 % 
80-89 år: 94,25 % 
90-     år: 90,85 %

Totalt har 8837 Torsbybor tagit en dos  
vaccin. 1103 personer är kvar till 100 %. 

(Detta 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 vat-

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

vaksam på symtom.

... men än så länge 
gäller en hel del  
restriktioner


