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Det här gäller från 29 september 2021
Vi har hämtat information från Folkhälsomyndighetens webbplats och  
sammanfattar här en del föreskrifter, råd och rekommendationer kring  
covid-19. Det finns mer information att hämta hos dem på varje punkt.

Detta gäller alla, vaccinerade som icke vaccinerade:

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har 
covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk
Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig. Rekommendationerna 
kring det förändras inte den 29 september.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?
Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är kon-
staterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn 
med milda symtom.

Smittspårning av covid-19
Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där 
någon har covid-19.

Förhindra spridning av covid-19
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Detta gäller de som inte är fullvaccinerade: 

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19:

• Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att  
undvika spridning av covid-19. Du bör därför när det är möjligt hålla avstånd till andra 
människor, och

• Du bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.  
Du bör därför när det är möjligt undvika nära kontakter med personer i dessa grupper.

(Råden i de två punkterna närmast ovan gäller inte för personer under 18 år eller för  
personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.)



 

Norge vs Värmland 
Fr.o.m. i lördags 25 september, började 
Norge öppna upp mer i landet. Detta 
betyder bl.a. att de slopar karantäns-
plikten, test före ankomst, test vid 
gränsen och inreseregistrering för 
gröna och orange länder/regioner. 
Det vill i praktiken säga att alla per-
soner bosatta i gröna/orange regioner 
fritt kan resa in till Norge vid de 35 
öppna gränsstationerna.  

I vilken färg länder/regioner klassas, hittar du 
på norska Folkhälsoinstitutets hemsida. När 
denna annons gick i tryck var Värmland en grön 
region. OBS, detta kan snabbt ändras. 
Dokumentation som styrker att man kommer 
från en grön/orange region/grönt land, kan ex-
empelvis vara ett personbevis från Skatteverket 
som uppger var man är folkbokförd. 

Här kan du se vilka gränsövergångar som är 
öppna: www.helsedirektoratet.no/tema/bered-
skap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-
grenseoverganger-med-teststasjoner. 

Vaccinering av 12–15 åringar
Förra veckan blev det klart att barn i ålder 12–15 år ska erbjudas vaccination mot  
covid-19. I Värmland kommer vaccin i första hand erbjudas via skolorna. Planerings- 
arbetet fortsätter nu tillsammans med regionen. 


