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Nu är väl våren (snart) här och möj-
ligheterna att träffas är mycket större. 
Efterlängtat, ja äntligen.

Men smittspridningen ökar i Sverige och 
vi behöver alla fortsätta att hålla avstånd, 
inte umgås med fler än de närmaste, tvätta 
händerna, stanna hemma när vi är sjuka 
osv. Så välj utomhus om ni ska ses, klä dig 
varmt så du inte får ”vanlig” förkylning. 
Och sköt om dig. 

Glad Valborg på er alla!

 

Försiktig ökning av  
närundervisningen på 
Stjerneskolan
Från och med vecka 17 har antalet elever 
som har närundervisning på plats i sko-
lans lokaler ökat. Istället för en årskurs 
är det en och en halv årskurs, så kom-
mer det vara även under vecka 18. 

Det är en försiktig upptrappning för 
att närma oss en normal undervisning. 
Besluten tas fortsatt i dialog med Smitt-
skydd Värmland, skolans skyddsombud 
och efter beslut av BUN:s ordförande.

Extremt ansträngd vård på 
många håll
På flera håll är sjukvården extremt hårt 
belastad på grund av fortsatt hög sprid-
ning av covid-19. Regionerna vädjar till 
allmänheten att fortsätta följa de rekom-
mendationer som finns för att inte fler ska 
hamna på intensiven. Källa: Krisinforma-
tion.se

Om du är vaccinerad
Tre veckor efter första dosen kan vaccine-
rade personer träffa människor från några 
olika hushåll inomhus. Det går också bra 
att handla i butiker.  

Men vaccinerade personer ska i övrigt följa 
de grundläggande råden om att stanna 
hemma om man är sjuk, tvätta händerna 
och hålla avstånd.

Men det är viktigt att fullfölja vaccinatio-
nen med den andra dosen, för att de  
vacciner som ges i två doser, ska ge ett ef-
fektivt och långvarigt skydd.

Vaccinerade personer har en väsentligt 
minskad risk för svår sjukdom och död. 
Men det är ännu inte klarlagt hur länge 
vaccinationsskyddet kvarstår och om vac-
cinet även leder till minskning av smitt-
spridningen. Källa: Folkhälsomyndigheten

Lämna prov för covid-19
Du kan boka egenprovtagning hos  
Region Värmland: 
• För dig som är sjuk (personer 13 år 

och äldre, barn 6–12 år, vård- och 
omsorgspersonal).

• För dig som haft kontakt med nå-
gon som har covid-19, räknas som 
hushållskontakt eller närkontakt och 
därför ingår i smittspårning.

• För dig som nyligen anlänt från  
utlandet.

Boka tid för provtagning via e-tjänst 
på www.1177.se. Du som inte kan boka 
digitalt, ring till din vårdcentral.

Stanna hemma till du har fått 
provsvar

Det är viktigt att du stannar hemma tills 
du har fått lämna prov och fått provsvar. 
Alltså inte gå till affären eller hem till 
andra personer etc.

Läs mer på: www.1177.se/Varmland/
covid-19-prov


