
Nu gäller det att fortsätta ...

Håll i - Håll ut - Håll avstånd  
Alla har ansvar för att hjälpas åt att minska spridningsrisken och  
skydda varandra. och de som är mest utsatta. 

Vad händer i Torsby kommun?
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Hjälp att handla matvaror och medicin?
Du som är 70 år eller äldre kan få hjälp med 
att handla mat och medicin. Ring in din 
beställning till oss på tfn 0560-160 10, helgfri 
måndag-torsdag kl. 9-12. 

Eller skriv in den på www.torsby.se/hand-
la70plus. Tjänsten är kostnadsfri, du betalar 
bara för de varor du köper.

Känner du oro?
Det finns många ställen att kontakta.

På grund av coronaviruset kan barn och 
vuxna som redan har det kämpigt vara extra 
utsatta. Många studerar och arbetar hemifrån 
vilket gör att risken för våld och utsatthet i 
hemmet ökar liksom risken för missbruk och 
psykisk ohälsa.

Vi har samlat många telefonnummer och stäl-
len som man kan kontakta om man känner 
oro av olika slag, du finner dem på www.
torsby.se/coronaoro

Det finns säkert mer än 50 olika telefonnum-
mer att ringa till, beroende på vad det är för 
slags oro man har. 

Här är några exempel
Röda korsets stödtelefon: 0771-900 800

BRIS: 116 111 (inget riktnummer)

Om du misstänker att ett barn far illa, kon-
takta socialtjänsten, tfn dagtid 0560-160 00 
kvällstid tfn 112
Beroendemottagningen: 0560-160 00

Svenska kyrkan, fler olika personer t.ex. dia-
kon Karin Lövestam-Öberg tfn 070-671 39 61

Badhusen öppnar 1 juni
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
bestämt att TorsbyBadet och Sysslebäcks-
badet får öppna igen måndag 1 juni, efter 
att ha varit stängda sedan den 18 mars. 
Storstädningen är gjord och därför kommer 
badhusen att vara öppna i sommar.

Stjerneskolan
Distansundervisningen på Stjerneskolan 
fortsätter. Sedan förra veckan har eleverna-
möjlighet att dagligen hämta ut en matlåda 
utanför matsalen och allt har flutit på enligt 
plan. 

Just nu pågår planeringen av studentdagen 
den 12 juni som vi hoppas kunna forma så 
minnesvärd som möjligt utifrån omstän-
digheterna. Avgångseleverna kommer att 
springa ut klassvis eller gruppvis vid olika 
tidpunkter och utgångar. Varje student 
får ha med max två anhöriga och för att 
undvika folksamlingar ombeds man lämna 
skolområdet innan nästa utspring. Exakta 
tider för utspring kommer framöver. Läs 
mer på www.stjerneskolan.se.

Håll koll på www.torsby.se/corona och  
www.krisinformation.se 

Sök svaren 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 
rekommendationer. 

Vi måste alla hjälpas åt
Via internet, radio, tv, tidningar finns informa-
tion. Vet du att mamma, morfar eller kom-
pisen inte har t.ex. internet, prata och hjälp 
varandra med information. Tänk också på 
dem som inte kan svenska så bra.  

Telefonlinje på andra språk
För dig som vill ha information på arabiska, 
dari, somaliska och tigrinja: Region Värm-
land har öppnat ett informationsnummer för 
allmänna frågor om coronaviruset. Numret 
är är 010-831 80 10 och det är öppet vardagar 
kl. 10-12. 



Vid en presskonferens på torsdagsefter-
middagen den 7 maj presenterade Region 
Värmland siffror för hur coronaspridningen 
ser ut kommunvis i Värmland.

Bekräftade fall i alla kommuner
Region Värmland berättar att det finns be-
kräftade fall i länets samtliga kommuner.

Men med hänvisning till sekretess redovisar 
man exakt antal konstaterat smittade endast 
för de kommuner som har 15 bekräftade 
smittade eller fler.

Bakgrunden till detta är att det finns risk för 
att röja identiteten på smittade personer om 
siffror redovisas för de kommuner som har 
färre än 15 konstaterade smittade.

Färre än 15 fall konstaterade i Torsby 
kommun veckan som gick
Torsby kommun har just nu (torsdag 7 maj) 
färre än 15 konstaterat smittade personer så 
något exakt antal i det geografiska området 
Torsby kommun är alltså inte offentligt. 
Men Region Värmland och smittskydds-
läkare Ingemar Hallén trycker hårt på det 

Filmer på olika språk
Några Torsbyungdomar har gjort filmer 
på olika språk om hur man kan minska 
smittspridningen. På arabiska, persiska, 
somaliska och tigrinja berättar de att man 
ska hålla avstånd och tvätta händerna med 
mera. Filmen har gjorts i samarbete med 
Fryksände församling och kommunens 
arbetsmarknadsavdelning.

Se filmerna på torsby.se https://bit.ly/ 
2y3zYqz och på kommunens Facebook-sida.

Undvik folksamlingar under alla helger 
Fortsätt att undvika folksamlingar så hjälps 
vi åt med att minska smittspridningen.  
Jörgen Johansson, kommunens ANDT-
samordnare (Alkohol-Narkotika-Dopning 
och Tobak) och brottsförebyggare vädjar till 
alla om att det är mycket viktigt även inför 
de helger och högtidsdagar som stundar, 
däribland studentexamen. Föräldrar och 
vuxna, var med ute och hjälp till och bidra 
så att det inte skapas folksamlingar. 

Forts. Vad händer i Torsby kommun?

faktum att den finns en allmän smittsprid-
ning i länet och att det gäller att vi alla 
fortsätter att hålla i med vår handhygien 
och ha social distans.

- Det finns bekräftade fall i länets alla 
kommuner. Vi kan inte luta oss tillbaka 
och tänka att det är lugnt, sa Ingemar Hal-
lén vid presskonferensen.

Nya siffror varje torsdag
Region Värmland kommer framöver redo-
visa siffor kommunvis varje torsdag.
Fortsätt att hålla i och hålla ut
Vi uppmanar alla att mangrant fortsätta 
vara uthålliga i att följa de rekommenda-
tioner som kommer från myndigheterna. 

Tillsammans kan vi bromsa smittan
- Smittan är som Region Värmland säger 
allmän, den finns i hela Värmland, så vi 
måste alla tillsammans; invånare, fören-
ingar, företag och kommunal verksamhet 
fortsätta att följa direktiven för att bromsa 
upp och hindra smittspridning, säger Tors-
bys kommundirektör Thomas Stjerndorff.

Region Värmland visar siffror på coronaspridningen per kommun

Film som berättar om hur vi jobbar
Vård och omsorg har gjort en film där de 
berättar hur de jobbar i sina möten med 
omsorgstagare. Det är vår egen personal 
som berättar. Filmen finner du på www.
torsby.se/corona och på vår Facebook-sida.

Företag - information finns att hämta på 
verksamhet.se/varmland
Vi vill påminna om en sida som alltid är 
uppdaterad med det senaste kring företag 
och coronapandemin och det är verksamt.
se/varmland. Vill du hellre prata med en 
person så kan du ringa Företagsjouren hos 
Region Värmland tfn 010-831 90 50.  Här 
kan du få svar på frågor direkt eller bli slus-
sad till rätt person/organisation som kan 
stötta i ditt ärende. 

Du kan också läsa på vår webb där vi sam-
lat olika ställen där företagare kan få hjälp 
och information: torsby.se/coronaforforetag


