
Vi har alla många val att göra just nu
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Höstglöd är på G, välkommen
Höstglöd 2020 påverkas av coronapande-
min men arrangörerna har hittat nya sätt 
för sina evenemang och nu finns det ett 
rikt och varierat kulturprogram.

Vid flera tillfällen gäller begränsat antal 
deltagare och både arrangörer och besö-
kare har ansvar att följa de rekommenda-
tioner som gäller. 

Läs programmet i dagens TorsbyBladet 
och hitta dina guldkorn bland program-
punkterna. Programmet finns också på 
www.torsby.se/hostglod.

Trots corona, vi får försöka ändå att få till ett liv som är så bra det går.  
Sakta öppnas verksamheter upp, men med restriktioner. Låt oss alla hjälpas 
åt och ta vårt personliga ansvar, då skyddar vi oss själva - och andra.  

Några ord från säkerhetssamordnaren
Några verksamheter öppnar upp lite försiktigt 
och försöker återskapa lite av den verksamhet 
som pågick innan vi lamslogs av pandemin. 
Vi gör riskanalyser och väger fördelarna med 
att ha ett arrangemang mot nackdelarna med 
smittspridning.

Det är hela tiden för och emot, och det är lätt 
att trassla in sig i hur svårt det kan bli. Men, 
det är viktigt att tänka på att många behöver 
något att se fram emot, något att göra om så 
för en kort stund på dagen, möjlighet att se 
andra. 

Och här kommer det personliga ansvaret in

Vi kan försöka ha ett arrangemang och göra 
alla de åtgärder som är möjliga, men om besö-
karna sedan väljer att strunta i allt vad riktlin-
jer och rekommendationer är, vad händer då? 
Ska ingen få delta då?

Nej, vi vill slå ett slag för det personliga ansvaret. 

• Jag måste tänka på hur jag agerar. 

• Jag måste tänka på vad jag gör mot mina 
medmänniskor om jag trängs eller struntar i 
min handhygien. 

• Jag måste välja att gå någon annanstans om 
jag tycker det är för trångt. 

• Jag kan inte klaga på andra om jag inte tar 
mitt personliga ansvar. 

Vi har alla många val att göra just nu.

Kicki Lech, säkerhetssamordnare Torsby kommun

Provtagning av barn
Region Värmland följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinje att provta barn 6–15 år med 
symtom för covid-19, även om de inte är i 
behov av medicinsk bedömning. 

Barn i förskolan
För barn i förskoleåldern är rekommenda-
tionen i första hand att stanna hemma utan 
provtagning för covid-19, då provtagningen 
kan upplevas obehaglig. 

Barn i grundskolan
Under vecka 38 öppnas möjlighet för provtag-
ning hos regionens vårdcentraler i länet. Tider 
bokar du på regionens webbplats 1177.se.  
Du behöver en e-legitimation (BankID eller 
Freja eID Plus) för att kunna använda e-tjäns-
terna på 1177.se. Men så kallat Mobilt Säker-
hetsID fungerar inte.

Du som är listad hos en privat vårdcentral kan 
inte använda e-tjänsten utan ombeds  
kontakta sin närmaste vårdcentral. 

Ungdomar 16 år eller äldre 
Ungdomar från 16 år bokar egenprovtagning 
på webbplatsen 1177.se.

Begränsat antal tider 
Det finns en begränsad mängd bokningsbara 
tider varje dag. Om tiderna tar slut går det 
inte heller att boka via telefon till vårdcentral 
eller 1177. Då får du vänta till nästa dag, mer 
information finns på 1177.se.


