Tillsammans har vi ansvar för att
ta oss genom coronautbrottet
Just nu handlar det mer än någonsin om detta: Håll i - håll ut - håll avstånd håll dig uppdaterad.
Sök svaren hos trovärdiga källor!
Allting går fort nu och det kan vara svårt att
hänga med i senaste rönen. Det kan också lätt
bli ryktesspridning och felaktig information
i omlopp.
Torsby kommun och andra kommuner och
myndigheter följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Vi måste alla hjälpas åt
Via internet, radio, tv, tidningar finns information. Vet du att mamma, morfar eller
kompisen inte har t.ex. internet, prata och
hjälp varandra med information. Tänk också
på dem som inte kan svenska så bra.
Håll koll på www.torsby.se/corona och
www.krisinformation.se

Vad händer i Torsby kommun?
Flyglinjen fortsatt pausad
Trafikverket har beslutat att flyget är fortsatt inställt till och med 29 maj. Om du har
frågor om biljetter och bokningar, kontakta
flygbolagets kundtjänst på tfn 0770-790 700
eller via e-post callcenter@direktflyg.com.
Stjerneskolan
Stjerneskolan har som planerat öppnat
för små grupper av elever för prov och
examinationer som inte kan genomföras via
distansundervisning.
I övrigt fortsätter studierna via de webbbaserade lärplattformerna Itslearning och
Teams.
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Studenten är en stor högtidsdag och vi förstår att många har frågor om hur det blir i
juni. Skolledningen har inlett en dialog med
elevkåren utifrån de rekommendationer
från myndigheter som gäller i dagsläget.
Ambitionen är att ha någon form av högtidstillfälle men i ett annat format.
DigidelCenter
DigidelCenter stänger för besök tills vidare.
Du kan inte längre träffa Henrik på biblioteken i Torsby och Sysslebäck för att få hjälp
med frågor som gäller din mobil eller dator.
Men det går bra att mejla honom på adressen digidel@torsby.se.

Filmer på olika språk
Några Torsbyungdomar har gjort filmer
på olika språk om hur man kan minska
smittspridningen. På arabiska, persiska,
somaliska och tigrinja berättar de att man
ska hålla avstånd och tvätta händerna med
mera. Filmen har gjorts i samarbete med
Fryksände församling och kommunens
arbetsmarknadsavdelning.
Se filmerna på torsby.se https://bit.ly/
2y3zYqz
Hjälp att handla matvaror och medicin?
Du som är 70 år eller äldre kan få hjälp med
detta om du vill. 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/handla70plus. Tjänsten är
kostnadsfri, du betalar bara för de varor du
köper.
Var ansvarsfull inför storhelger
Våren är en tid fylld av högtider där vi i
vanliga fall träffas många personer tillsammans. Coronaviruset har lett till att vi
behöver ändra vårt beteende.
Vi måste alla hjälpas åt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen och visar att vi bryr
oss om varandra. Vi har samlat information
på olika språk om vad du ska tänka på inför
högtider i allmänhet och även inför ramadan som startade den 23 april.

Det handlar inte bara om dig själv utan om respekt och kärlek till de runt omkring dig.

Så arbetar vård och omsorg i coronatider
Vi har fått frågor från allmänheten och
några anhöriga om vilken skyddsutrustning som personalen i hemtjänsten,
särskilda boenden (äldreboenden) och
gruppboenden har tillgång till, hur den används och varför inte munskydd används
vid varje besök.

Skyddsutrustning finns
Ett intensivt arbete har genomförts med
att förbereda för eventuell covid-19-smitta
hos oss och att se till så att lämplig
skyddsutrustning finns på plats. En inventering av skyddsmaterial sker varje vecka
och det finns ett lager samlat centralt.

- Munskydd vid varje besök är inte vad som
rekommenderas från Smittskydd Värmland
idag. Det är av yttersta vikt att personalen
använder skyddsutrustningen på ett adekvat sätt och i enlighet med rutinen, säger
kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, Annemor Olsson.

Om en personal har symptom
Då arbetar inte den personen, utan
stannar hemma från jobbet. Hen får inte
komma tillbaka till jobbet förrän efter sju
dagar från att hen fått symptom, och minst
48 timmar efter att symptomen upphört.

Vi inom vård och omsorg i Torsby kommun
följer de rutiner och rekommendationer
som tas fram på nationell nivå och av
Region Värmlands Smittskydd.
Det innebär i korthet följande:
Basala hygienrutiner
Det viktigaste för att förhindra smittspridning av olika virus är god handhygien.
Rutinen som vi arbetar utifrån är riktlinjen
för vårdhygien. Kortfattat innebär de basala
hygienrutinerna att händerna ska vara rena,
tvättas med tvål och vatten och handdesinfektionsmedel. Samt att kortärmade arbetskläder, handskar och skyddsförkläde alltid
används i vårdnära arbete som till exempel
hjälp med personlig hygien.
Vid symptom eller bekräftad smitta
används skyddsutrustning
När en omsorgstagare har symptom eller
bekräftad smitta, då använder personalen
följande skyddsutrustning:
• Handskar
• Skyddsförkläde för att skydda arbetskläderna när det finns risk för kontakt med
kroppsvätska.
• Stänkskydd - skydd mot droppar mot
öga, näsa och mun: Visir som täcker hela
ansiktet. Om visir inte bedöms helt skydda
mot stänk mot munnen kombineras det
med munskydd.

Mer information
På Region Värmlands hemsida finns en
vårdgivarwebb, www.regionvarmland.se/
vardgivarwebben. Där finns information
om riktlinjer m.m. som vår kommunala
personal följer i sitt arbete.
Du kan också läsa där om du vill fördjupa
dig i dessa riktlinjer.
Där finns bl.a. vårdhandboken där man
kan läsa om de basala hygienrutinerna och
arbetskläder. Där finns länk till Socialstyrelsens föreskrifter, information om hur
man som personal ska använda skyddsutrustning, information från Smittskydd
Värmland om hur man förfar vid misstänkt smitta av covid-19 och mycket mer.
Hälsningar tf. vård- och omsorgschef Carina
Stolpe och medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS, Annemor Olsson

Här finner du bra och trovärdiga
svar på frågor om corona på många
olika områden:
www.folkhalsomyndigheten.se
www.krisinformation.se
www.1177.se vårdguiden
www.regionvarmland.se
www.skolverket.se

