Fortsätt hålla dig uppdaterad om
coronaviruset Då hjälps vi alla åt att minska spridningsrisken och skyddar varandra och de som är mest utsatta.
Fortsätt söka svar 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
rekomendationer.
Här finner du bra och trovärdiga svar:
www.folkhalsomyndigheten.se
www.krisinformation.se
www.1177.se vårdguiden
www.regionvarmland.se
www.skolverket.se
Besök gärna www.torsby.se/corona
På kommunens webbplats informerar vi om
vad som gäller den kommunala verksamheten,
på www.torsby.se/corona.
Låt oss 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.

Äldre och sjuka drabbas hårdast
Coronaviruset slår hårdast mot de som är
äldre och/eller har en underliggande sjukdom. Många andra kan bära på smittan utan
att känna sig särskilt sjuka. För att undvika
att bli smittad är handhygien viktigt. För att
undvika att sprida smittan vidare ska alla
som känner sig sjuka stanna hemma.
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
• Hosta och nys i armvecket
• Stanna hemma om du är sjuk
Ring 113 13 för allmänna frågor
Om du är frisk och har frågor om coronaviruset kan du ringa telefon 113 13. Tjänsten
är tillgänglig dygnet runt.
Ring 1177 om du är sjuk
Om du misstänker att du blivit smittad
med coronaviruset ska du inte åka till ett
sjukhus eller vårdcentral. Du ska istället
ringa 1177 för att få råd om vad du ska göra.
Ring 112 vid akut vårdsituation
Gäller det ett livshotande tillstånd
- ring alltid 112.
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Vad händer i Torsby kommun?
på www.torsby.se/corona har vi under veckan som gått informerat om en
mängd saker. En del av detta har också
varit med i radion, TV och tidningar. Här
är ett urval.
Det kan förstås komma att bli fler förändringar i verksamheten med omprioriteringar. Vi följer utvecklingen, agerar och
försöker vara så förutseende som möjligt.
Så följ www.torsby.se/corona, där lägger
vi löpande ut information.

Har du behov av barnomsorg om
grundskolan/förskolan måste stänga?
Barn- och utbildningsförvaltningen inventerar just nu hur många barn som behöver
barnomsorg om beslut fattas att förskola,
fritidshem och skola ska stängas.
Barnomsorg kommer då att erbjudas
till vårdnadshavare som arbetar inom
yrken som klassas som en samhällsviktig
funktion. (Mer info finns på webben och i
utskick som sänts till vårdnadshavare.)

Om det blir stängning så skickar varje rektor
ut information till vårdnadshavare och så
kommer information att finnas på kommunens webbplats.
På www.torsby.se/behovavbarnomsorg
finns mer information och ett formulär som
du/ni som berörs fyller i. Har du frågor
kontaktar ditt barns rektor, tack för hjälpen!
Gymnasiet stängt, men undervisningen
sköts på distans
På Stjerneskolan sker just nu all undervisning på distans. Skolans lokaler är stängda
och kontakt mellan elever och lärare samt
övrig personal sker via telefon, e-post och
digitala lärplattformar.
Information skickas löpande ut via e-post till
elever och vårdnadshavare till elever som är
under 18 år. Det är viktigt att alla vårdnadshavare har rätt kontaktuppgifter inlagda i
dexter för att inte missa viktig information.
Stjerneskolans webbplats www.stjerneskolan.se uppdateras kontinuerligt.
Detta är en ny situation – där alla måste
ta ansvar. I nuläget är det oklart hur länge
undervisningen kommer att bedrivas på
distans.
Det är mycket viktigt att omgående komma
in i rutiner för hur eleverna ska sköta sina
studier. Att skolan är stängd innebär inte att
det är ett extra lov, det är bara ett annorlunda
sätt att studera på mot vad eleven är van.
Förändringar i räddningstjänstens arbete
Räddningstjänsten arbetar i stabsläge och
det är besöksförbud på brandstationerna.
IVPA, I väntan på ambulans - SOS Alarm
larmar inte räddningstjänsten om det finns
risk för coronasmitta.
Förstahjälpen larm - Inga larm går till räddningstjänsten.
Badhusen och fritidsgårdarna stängda
Sysslebäcksbadet och TorsbyBadet har
stängt liksom fritidsgårdarna Hole i Sysslebäck och Tranan i Likenäs. En personalpool
byggs upp för att hjälpa till inom omsorgen
istället. Sportlife Gym på badhusen, har
endast öppet för befintliga medlemmar.

Biblioteken och bokbussen öppna
Biblioteken i Sysslebäck och Torsby är öppna
som vanligt och bokbussen går enligt turlistan. Biografen Stjärnan och Bio Nordvärmland har stängt.
Besöksförbud till samtliga boenden
Det är besöksförbud på Torsby kommuns
samtliga boenden, dvs. särskilda boenden
(äldreboenden), gruppboenden för personer
med funktionsvariataion, korttidsboende
och växelvård. För att skydda våra brukare
och minska risken för smittspridning.
Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka brukare om besökaren inte har
luftvägssymtom. Då måste man i förväg ta
kontakt med personal på det boende som
brukaren bor eller vistas.
Kommunen och frivilliga hjälper seniorer
handla och få hem maten
Nu när Folkhälsomyndigheten rekommenderat att alla personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter, kan det vara svårt
att få hem matvaror. Har du inte själv just nu
någon som kan handla åt dig, kan kommunen hjälpa dig. Det gör vi i samarbete med
olika frivilligorganisationer som handlar
matvarorna och kör hem dem till dig.
Ring 073-523 05 04 vardagar kl. 10-12, 13-15
och gör din beställning. Eller så kan du gå
in på www.torsby.se/handla70plus och göra
den där. Det kostar inget för dig, förutom
maten du köper. Du kan få matvaror hemkörda en gång per vecka.
Förändrade besöksmöjligheter
Vissa verksamheter har infört begränsningar
i möjligheten att komma på besök, detta för
att minska risken för smittspridning.
Kommunkontoret i Torsby, samverkanskontoret i Sysslebäck och tekniska avdelningens
olika kontor och verksamheter. Är du utan
symptom (hosta, feber, snuva) är du välkommen in, men för att undvika smittspridning rekommenderar vi att du ringer eller
mailar till oss i första hand.
Sunt förnuft, eget ansvar och följ myndigheternas rekommendationer,
då fixar vi detta tillsammans.

