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Restriktioner från 8 december
Eftersom smittan sprider sig i världen, Sverige och Värmland  
har regeringen och Folkhälsomyndigheten infört fler restriktioner,  
och det kan komma ännu fler om smittan fortsätter.

Nya rekommendationer som rör  
individer
Alla och envar ska hålla avstånd till andra 
människor i offentliga miljöer, särskilt 
inomhus. Det gäller även dig som är vac-
cinerad. Gäller både barn och vuxna.
Vuxna ska om möjligt undvika trängsel i 
kollektivtrafiken genom att välja att resa 
andra tider än i rusningstrafik eller an-
vända andra färdsätt, som till exempel att 
gå, cykla eller åka bil.
Vuxna rekommenderas också att använda 
munskydd i kollektivtrafiken om det inte 
går att undvika trängsel.

Nya rekommendationer och all-
männa råd som rör verksamheter
Smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
för att förhindra trängsel i syfte att minska 
risken för smittspridning. Den som driver 
serveringsstället kan t.ex.
• Begränsa antalet besökare som vistas 

samtidigt på serveringsstället,
• möblera om eller på annat sätt skapa 

utrymme,
• markera avstånd på golvet eller på annat 

sätt markera vilket avstånd besökare bör 
hålla till varandra, och 

• använda alternativa lösningar till köer 
som exempelvis nummerlappssystem.

 

Det egna ansvaret
Genom hela pandemin så har myndighe-
terna poängterat det egna ansvaret.  
När du känner dig sjuk, stanna hemma. 
När det är för trångt i affären, välj en an-
nan tid. När du vet att det blir många på 
festen, fundera på om du alls ska gå. Osv.

Tredje dosen erbjuds nu till dig 
som är 50 år eller äldre
Påfyllnadsdos är till för att förlänga skyd-
det mot covid-19. Därigenom minskar 
risken för att du själv ska bli allvarligt sjuk 
eller dö. Det minskar också risken för att 
du ska smitta andra.
Du bokar din tredje dos på 1177.se  
genom deras e-tjänst. Du kan också ringa 
på telefon vardagar kl. 8-16 010-831 80 70 
för att boka. Det är gratis att vaccinera sig.
Du som är 18-49 år och bor i Värmland 
kommer att erbjudas en tredje dos i vecka 
4, 2022. 

Har du ännu inte vaccinerat dig 
med dos 1 eller 2?
Då bör du göra det så snart du kan.  
Vaccinet skyddar dig mot svår sjukdom 
och död, och det skyddar även från att du 
smittar andra.
Du som ännu inte vaccinerat dig med två 
doser, har särskilda förhållningsregler som 
gäller oavsett om du har symtom eller inte. 
Du ska t.ex. särskilt undvika nära kontak-
ter med personer i riskgrupp och de som 
är 70 år och äldre.
Håll avstånd till andra på din arbetsplats 
och undvik platser med trängsel, t.ex. kon-
serter, nattklubbar och större fester.  
Många arrangemang kommer du heller 
inte kunna komma in på, där 
det krävs vaccinationsbevis.

Håll dig uppdaterad, saker kan ändras snabbt
Läs på Folkhälsomyndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se,  

på krisinformation.se och på Region Värmlands hemsida 1177.se/varmland


