Ändring i vaccinationsfaserna
Folkhälsomyndigheten uppdaterade
4 februari prioriteringsordningen.
Fas 1: Personer som bor på särskilda
boenden (äldreboenden) eller har hemtjänst/hemsjukvård, personal som arbetar
nära dessa personer, samt vuxna som lever
tillsammans med någon som tillhör denna
riskgrupp.
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Fas 2: Följande riskgrupper:
• Personer som är 65 år och äldre, varav
de äldsta vaccineras först
• Personer som genomgått benmärgseller annan organtransplantation och
deras hushållskontakter
• Personer med dialysbehandling och
deras hushållskontakter
• Personer som är 18 år eller äldre som får
insatser enligt LSS-lagen
• Personer som är 18 år eller äldre som
har beslut om assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
• Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter
och omsorgstagare.personer 18-59 år.
Fas 3: Följande riskgrupper:
• Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (finns en lista på FHM:s webb)
• Personer i åldern 60–64 år
• Personer i åldern 18–59 år med en
sjukdom eller ett tillstånd som innebär
en riskökning (finns en lista på FHM:s
webb)
• Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande
åtgärder. Detta gäller personer 18-59
år med demenssjukdom och kognitiv
eller psykisk funktionsnedsättning. Det
gäller även personer som lever i socialt
utsatta situationer.
Fas 4: I den fjärde och sista fasen ingår
personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

Krav på negativt
covid-19-test för
att få resa in till
Sverige
Sedan den 6 februari 2021 måste alla
utländska medborgare visa upp ett
negativt covid-19-test för pågående
infektion vid inresa till Sverige, oavsett
varifrån man reser.
Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset
som har upptäckts i flera länder. Undantag
från testkravet finns för bland annat personer under 18 år, personer som bor i Sverige
och personal inom transportsektorn.

Försvarsmakten hjälper till
vid gränsen till Norge
Polismyndigheten har begärt biträde av
Försvarsmakten för att få hjälp med att
observera gränsen mot Norge i polisregion
Bergslagen, där Värmland ingår.
Försvarsmakten är på plats från den 4
februari. I Torsby kommun finns de på
plats vid två gränspassager, Långflon och
Medskogen.

Vaccinationsläget i Torsby
kommuns verksamheter
Måndagen den 8 februari börjar kommunen vaccinera dos två till personer som bor
i särskilt boende (äldreboende). Det har nu
gått tre veckor sedan de första fick sin dos
nummer ett.
Nu är ca 1 000 omsorgstagare och personal
vaccinerade med dos 1.

Brevet till 70 plus (65 plus)
är försenat
Region Värmland kommer att sända ett
brev till alla som är 65 år eller äldre där det
finns information om hur det går till när
det är dags för er vaccination som ju är i
fas 2. På grund av förseningar i leveranser
av vaccin är brevet också försenat.

Sportanläggningarna är
öppna för ungdomar

Alla kommunens sport- och gymnastikhallar är nu öppna för barn och unga
födda 2002 och senare. Det gäller dock
enbart vid träning i organiserad form som
leds av tränare.
De olika hallarna är Stjernehallen, Frykenhallen, Frykenhallens bassänghall,
Holmeshallen och Olebyhallen i Torsby,
GA-hallen i Sysslebäck samt Östmarkshallen och Stölletskolans gymnastiksal.
Anslag finns uppsatta om maxantal.
Fortsatt gäller att inga matcher får spelas utanför kommunen, endast interna
matcher tillåts. Detta gäller till och med
den 28 februari, därefter tas nya beslut.
Även skidtunnels skridskobana har
öppnats för barn och unga födda 2002 och
senare. Max 15 barn och tidsbokning gäller, läs mer på skidtunnel.se/corona
TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet är
dock fortsatt stängda tills nya beslut tas.

Tips för att må bra
när allt inte är som vanligt

Pandemin innebär en tuff och annorlunda tid
för de flesta. Att ha rutiner att hålla fast vid
kan skapa lite extra trygghet i vardagen. Här
kommer några må-bra-tips för dig som är
hemma mycket nu.
Var utomhus: Frisk luft och dagsljus gör att
du blir piggare på dagen och sover bättre på
natten.
Håll kontakten när ni inte kan träffas: Ordna
digitala fikastunder eller middagar. Och ring,
sms:a eller mejla en släkting eller vän. Ett
samtal kan göra stor skillnad.
Träna styrka och balans: Ett enkelt och bra
sätt att stärka dina benmuskler är att gå i
trappor.
Rör på dig: Då får du fart på blodcirkulationen och bättre rörlighet i muskler och leder.
Gör dina måltider trivsamma: Duka fint, och
försök att äta ungefär vid samma tid varje
dag. Vatten är den bästa drycken om du är
törstig.
Fortsätt att göra sådant som får dig att må bra
Tänk efter, kanske kommer du på något nytt
som du skulle gilla att göra. Ta hand om dig!

Stöd till företag

Region Värmland har en ny omgång av
så kallade omställningscheckar. Stödet
går att söka t.o.m. 1 september 2021.
Omställningscheckarna riktar sig till företag
med upp till 49 anställda. Varje enskilt företag kan ansöka om max 150 000 kr. Samma
företag kan beviljas stöd vid två tillfällen.
Nytt för i år är att det även går att ansöka
om skydd av varumärken, design och olika
typer av produktskydd. Region Värmland
har också valt att höja den andel som företagen själva går in med, från 20 procent till 3040 procent beroende på företagets storlek.
För råd och stöd i ansökan kontakta Torsby
utveckling AB (Tuab) eller läs mer på regionvarmland.se/omstallningscheckar.

Fortsatt blandundervisning
på Stjerneskolan
På Stjerneskolan är den blandade undervisningen igång och fungerar som
planerat. En eller två årskurser i taget har
lektioner på plats veckovis fram till sportlovet, övriga har fjärrundervisning.
Från skolans sida uppmanar vi alla elever
att ta ansvar för att hålla avstånd i klassrum och i korridorer, gå till matsalen på
utsatt lunchtid och komma förberedda till
lektionerna.
Hur undervisningen kommer att se ut
efter sportlovet beror på pandemins
utveckling.

