
 

Planer på en tredje dos
Det är viktigt att ta dos 2 som planerat och att vaccinera sig även om man haft 
Covid-19. 

Dessutom finns det nu planer på en tredje dos. Vissa riskgrupper kan eventuellt få den 
redan till hösten och nästa år kommer sannolikt en större del av befolkningen att erbjudas 
en påfyllnadsdos.
Nu kan du som fyller 16 år i år boka vaccin.
Från fredagen den 6 augusti erbjuds alla som är födda 2005 eller tidigare att boka vaccin 
mot covid-19.

Vi håller ut när sommar går 
mot höst
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Pandemin är faktiskt inte över än så vi 
får fortsätta att följa alla råd och rekom-
mendationer från Folkhälsomyndighe-
ten och regeringen m.fl. Det gäller även 
de som är vaccinerade. Vi är rädda om 
varandra och gör vårt bästa för att mins-
ka smittspridningen.

Norge öppnade gränsen - och stängde
Norge följer utvecklingen och uppdaterar varje vecka

Måndagen den 2 augusti öppnade gränsen mot Norge eftersom Värmlands Covid-19-sta-
tus övergick från rött till grönt. Under fredagen gjorde Norge en ny beräkning och då blev 
Värmland orange. Anledningen var den ökade smittspridningen i Värmland med 51 fall 
per 100 000 invånare under de senaste veckorna och Norges gräns går vid 50.
Gäller från måndag den 9 augusti
Det innebär att det blir tuffare inresekrav igen för de som ännu inte är fullvaccinerade.
De nya inresekraven gäller från och med midnatt, natt till måndag 9 augusti.

Läs mer om Norges nya inresekrav:  Endringer i innreiserestriksjoner, karantenekrav 
og krav om karantenehotell for flere land og områder - regjeringen.no

Vanlig skolstart i 
Torsby kommun
Det planeras för en vanlig skolstart med un-
dervisning på plats i alla skolor i kommunen. 
Men man följer de rekommendationer som 
finns om att hålla avstånd, inte samlas i stora 
grupper och vara noga med att stanna hem-
ma om är sjuk samt testa sig. Skolledningen 
kommer även i fortsättningen att ha ett nära 
samarbete med smittskydd Värmland.


