Håll i - Håll ut - Håll avstånd - Håll kontakt
Alla, alla, alla har ansvar för att hjälpas åt att minska spridningsrisken och skydda varandra, och de som är mest utsatta.
Det är på intet sätt över nu, utan vi måste fortsätta att hänga i.
Vi måste alla hjälpas åt
Via internet, radio, tv, tidningar finns information. Vet du att mamma, morfar eller kompisen inte har t.ex. internet, prata och hjälp
varandra med information. Tänk också på
dem som inte kan svenska så bra.
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.

Vad händer i Torsby kommun?
Badhusen öppnar 1 juni
Måndag 1 juni öppnar Sysslebäcksbadet och
TorsbyBadet igen. De stängdes den 18 mars
eftersom personalen behövdes inom andra
verksamheter. Under dessa veckor har personalen hjälpt till både inom omsorgen och
storstädat badhusen. Det innebär att badhusen
kommer att hålla öppet hela sommaren med
alla verksamheter igång som bad och relax.
Naturligtvis följer de Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och har bl.a. plexiglas och
avståndsmarkeringar i receptionen. Det blir
avstånd mellan skåp/krokar i omklädningsrummen och de har tagit bort en del bord i simhall och cafeteria. Dessutom städar de oftare.
Här finner du öppettiderna: www.torsby.se/
torsbybadet och www.torsby.se/sysslebacksbadet. Du kan också ringa TorsbyBadet på tfn 0560166 00 och Sysslebäcksbadet på 0560-166 36.
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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.

Kulturquiz i Torsby centrum
Under tre veckor finns ett kulturquiz uppsatt i
Torsby centrum. Gå en runda på affärsgatorna
och svara på tio frågor, ett samarbete mellan
kulturavdelningen och näringslivsföreningen
iTorsby.
Kulturquizet börjar och slutar i entrén på
Torsby bibliotek där du hämtar tipskupong och
lista på var frågorna finns. Frågorna placeras i
butikernas skyltfönster. Det är olika tipsrundor
varje vecka med nya frågor.
Tre priser delas ut per vecka och dragningen
sker måndag den 8 juni. Du kan vinna bland
annat iTorsbys presentkort.
Ett telefonsamtal betyder så mycket
Det är många som blivit isolerade av coronapandemin. Speciellt äldre personer har ju
rekommenderats att inte gå ut och handla
eller umgås med släkt och vänner. Ut och rör
sig, ja, men håll social distans.

Eller skriv in den på www.torsby.se/handla70plus. Tjänsten är kostnadsfri, du betalar
bara för de varor du köper.

Då betyder kontakt på telefon eller på Messenger eller annan datasätt ännu mer än i vanliga fall. Så hör av dig, håll kontakten, visa att
du finns där även om du inte syns. Så slå en
pling till din släkting, vän eller någon annan
som du tror skulle bli glad för ett samtal.

Vad ska du göra i sommar?
Kom förbi oss på Torsby turistbyrå för att få
tips! Vi har information om mycket bra och
roligt. Du kan också besöka oss på webben,

www.visittorsby.se. Fredagen den 22 maj
flyttar vi ut vår verksamhet i Tingshusparken. Se separat annons.

Kjell Åke i Myra sänder en hälsning i coronatider
Han har sina funderingar kring corona
i dessa dagar. Håll ut och håll avstånd
hälsar han från Metbäcken.
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Videon med Kjell Åke kan du se på vår
Facebook-sida och på vår webb (gå in på
www.torsby.se/corona och följ länken
”Videor” så finner du den). Har du inte
dator eller mobiltelefon själv, be en vän
eller granne visa sig.
Vi säger som Kjell Åke, fast på ett annat
sätt - nu hänger vi i och håller ut och
hjälps åt allihop för att minska spridningen av coronaviruset.
Stjerneskolan: Förlängt beslut om att
mindre grupper får göra prov
Distansundervisningen fortsätter som
den gjort sedan den 18 mars. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
har förlängt beslutet om undantag från
rekommendationer för gymnasium och
vuxenutbildning.
Det betyder att skolan fortfarande är
stängd och att det är distansstudier som
gäller, men att skolan kan fortsätta att ta
in mindre grupper av elever för prov och
examinationer som inte kan genomföras
via distansundervisning. Beslutet gäller
till och med 15 juni 2020.

Region Värmlands statistik
Varje dag presenterar Region Värmland statistik över antal bekräftade smittade personer
i länet.
Från och med den 7 maj började de också
att presentera statistik som gäller enskilda
kommuner. Kommunstatistiken baserar sig
enbart på antalet provtagna patienter. Exakt
antal publiceras när det är 15 personer eller
fler konstaterade fall. Det är pga risk för att
identiteten på människor kan röjas om siffor
på färre än 15 personer redovisas.
Här finner du statistiken
www.regionvarmland.se/halsa-och-vard/
coronavirus---covid-19/aktuellt-lage-i-varmland--covid-19

Förbud mot att åka på lastbilsflak
Det blir förbjudet med att åka på studentflak enligt beslut av Transportstyrelsen.
Beslutet är fattat efter rekommendation
från Folkhälsomyndigheten.

Kommunstatistiken uppdateras varje torsdag förmiddag, övrig statistik varje dag. Nu
denna veckan är det onsdag för kommunstatistiken pga att det är Kristi himmelsfärdsdag
på torsdag.

Nya tag på www.torsby.se/corona
Vi hoppas det är lättare att finna fram nu.

andra, för ibland kan det vara svårt att hitta
information i den uppsjö som finns. Vår tanke
är att underlätta. Merparten av informationen är på svenska, men det finns även en del
på på andra språk, liksom teckentolkad och
syntolkad.

Vi har fullt av nyttig information på vår
webb www.torsby.se/corona som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som vill veta
mer om olika saker.
Dels är det förstås sådant som gäller vår
egen verksamhet, hur den förändras som
en följd av coronan, dels är det många
olika direktlänkar till myndigheter och

Vi vill förstås också bli bättre och ge mer
information, så har du synpunkter eller tips,
så kan du höra av dig till Annette Lauritzen,
annette.lauritzen@torsby.se eller 0560-160 04.

