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Allvarligt läge i Värmland, 
nya tillfälliga restriktioner
De senaste veckorna har smittspridningen 
ökat igen i Värmland, särskilt bland unga i 
åldern 13-19 år - men även i åldrarna 40-60. 
Orsaken till ökningen är dels att deltava-
rianten (indiska mutationen) har börjat 
spridas i samhället, dels att vi blivit sämre 
på att följa rekommendationerna. 

Från Smittskydd Värmland är man mycket 
oroad och därför införs tillfälliga lokala 
regler i Värmland. 

Regler som gäller i Värmland 11 juni till 
och med söndag 27 juni  
• Cuper och läger, inklusive dagläger och 

kollo ställs in/pausas.  
 

Undantag kan göras för extra utsatta 
grupper där aktiviteter kan genomföras 
under smittsäkra former. 

• Enstaka matcher och tävlingar kan 
genomföras men endast lokalt, vilket 
innebär i första hand inom den egna 
kommunen, i andra hand i grannkom-
munen. Deltagare från andra regioner 
bör undvika att delta i matcher och 
tävlingar i Värmland.  
 

Tillägg: Enstaka matcher och tävlingar 
på regional och nationell nivå för senio-
rer kan genomföras efter sanktionering 
av nationellt förbund. 

• Träningar där deltagarna mixas från 
olika grupper ska undvikas. 

• Regler för vaccinerade kontakter 
ändras i Värmland. Tidigare ansågs 
man vaccinerad efter en dos, nu är det i 
stället två veckor efter att man fått den 
andra dosen.

Tänk på att Smittskydd Värmlands 
skärpta restriktioner gäller framför Folk-
hälsomyndighetens anvisningar under 
tiden 11-27 juni.

 

Till arbetsgivare:  
Tar du emot sommar- 
jobbare?
Din omtanke och dina val gör att sprid-
ningen av covid-19 bromsas samtidigt 
som du hjälper sjukvården. Det du gör 
spelar roll. 

För feriearbetande ungdomar kan det 
kanske kännas viktigare att gå till jobbet 
och tjäna pengar än att stanna hemma 
vid ”minsta symptom”? Ungdomarna 
ska känna sig trygga i att det är okej att 
stanna hemma från jobbet i en sådan 
situation. 

Vi får hjälpas åt, arbetsledare och för-
äldrar, att guida ungdomarna rätt så 
att feriejobbet kan genomföras på ett så 
smitts-säkert och tryggt sätt som möjligt.  

www.torsby.se/sommarjobbicornatid
På torsby.se/sommarjobbicoronatid fin-
ner du som arbetsgivare/arbetsledare lite 
mer information kring detta. 

Även du som vårdnadshavare till en  
ungdom som ska sommarjobba finner 
mer information där.  

E-legitimation från 13 år
Har du i så fall rätt e-legitimation om 
du behöver boka egenprovtagning för 
covid-19? Om inte, fixa det redan idag så 
du är redo. 
Din vårdnadshavare kan inte boka för 
dig, du måste logga in med egen e-legiti-
mation. 
Giltig e-legitimation är BankID och 
Freja eID Plus. Det går inte att logga in 
i e-tjänsterna på 1177.se med bankernas 
Mobilt Säkerhets-id eller motsvarande 
e-legitimationer med lägre säkerhet. 
Bank-ID söker du hos banken. Mer info 
finns på www.1177.se



 
40 plus kan nu vaccinera sig
Nu kan du som är 40 år och äldre vaccinera dig mot covid-19 i Värmland. Denna ålders-
grupp släpptes på snabbare än vad regionen trott enligt sin plan. Men dels så finns det ti-
der lediga i bokningen, dels så är det så angeläget att så många som möjligt vaccinerar sig.

Du bokar din vaccination via e-tjänst på www.1177.se när som helst på dyg-
net eller så ringer du till 010-831 80 70 vardagar kl 8-16. Det är gratis att vac-
cinera sig. Och vaccination är en av de bästa sätten att bidra till att minska 
risken för allvarlig sjukdom och död, förorsakad av covid-19. 

Hur får man veta vilka 
regler som gäller?
Det är inte alltid så lätt att hålla reda 
på alla regler (eller rekommendation 
som de ibland heter, fastän det är 
regler) och det blir ännu svårare när 
det ibland är olika regler i olika delar 
av Sverige.
Och så ändras reglerna med jämna 
mellanrum. Det blir ibland både ”till 
det bättre”, dvs. mer likt som det var 
före pandemin”, ibland ”till det säm-
re”, dvs. skärpta krav. Det är ju tyvärr 
så att när smittan ökar och Folkhälso-
myndigheten med flera myndigheter 
ser att de behöver skärpa tonen för 
att fler personer har börjat slappna av 
i att följa reglerna, och när vi som nu 
här i Värmland fått ett utbrott av en 
ännu mer smittsam variant.
www.krisinformation.se
På webbplatsen krisinformation.se 
samlar myndigheterna alla regler som 
gäller, både nationellt och regionalt.
Det är rätt så lätt att hitta fram till det 
som gäller. Där står alltså också vad 
för olika regler som gäller i respektive 
län. Det finns också regler som gäller 
verksamhetsutövare och för oss som 
privatpersoner.
Håll dig uppdaterad
Vi som privatpersoner, verksamhets-
utövare, föreningar m.m. har ansvar 
för att hålla oss uppdaterade med 
vad som gäller och att följa regler och 
rekommendationer. Vi hjälps på detta 
vis åt att minska risken för smittsprid-
ning och på sikt mota bort pandemin.

Information på andra språk 
om vaccination, 08-123 680 00
Vaccin kan minska risken att bli svårt 
sjuk eller dö i covid-19. Att vaccinera 
sig minskar även smittspridningen i 
hela samhället. Läs mer på folkhalso-
myndigheten.se eller ring 08-123 680 00 
för information på engelska, arabiska, 
somaliska, persiska, dari, tigrinja, 
amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, 
serbiska och spanska.

Första vaccinpodden ute nu 
Tips! Det första avsnittet av vaccinpodden 
har släppts där statsepidemiolog Anders 
Tegnell och Johanna Rubin, läkare och ut-
redare i vaccinfrågor på Folkhälsomyndig-
heten medverkar. Avsnittet heter ”Varför 
ska jag vaccinera mig”?  

Du hittar avsnittet där poddar finns, eller 
här: https://pod.space/vaccinpodden/
varfor-ska-jag-vaccinera-mig 


