
Vaccination i fas 4 har 
nu startat
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Region Värmland meddelade måndagen 
den 3 maj att nu öppnar tidsbokningen 
för personer som är i fas 4. De äldsta 
i denna fas (50-59 år) får boka först, 
sedan yngre åldersgrupper.

Tidplanen är preliminär och kan komma 
att ändras beroende på hur tillgången till 
vaccin ser ut och på hur många som fak-
tiskt väljer att boka tid för vaccination. Det 
innebär att de angivna tidpunkterna kan 
komma att infalla både senare och tidigare 
än vad planen visar. 
• Vecka 18: Tidsbokningen öppnar för 

personer som är 55-59 år.
• Vecka 20: Tidsbokningen öppnar för 

personer som är 50-54 år.
• Vecka 23 (preliminärt): Tidsbokningen 

öppnar för personer som är 45-49 år

I nuläget finns ingen prognos för vaccin-
leveranserna efter vecka 25. Så snart re-
gionen får tillgång till den kan de planera 
in även åldersgrupperna inom intervallet 
18-44 år.

Vaccination är gratis men du måste boka tid.

 

Upptrappning av närunder-
visningen på Stjerneskolan
Precis som under förra veckan har 
antalet elever som har närundervisning 
på plats i skolans lokaler ökat. En och 
en halv årskurs har närundervisning 
under vecka 18. I slutet av veckan tas 
nya beslut om det fortsatt kan ske en 
upptrappning för att närma oss en nor-
mal undervisning. Besluten tas i dialog 
med Smittskydd Värmland, skolans 
skyddsombud och efter beslut av BUN:s 
ordförande. Möjligheten för undantag är 
som tidigare.

Vuxenutbildningen fortsätter med fjärr-
undervisning utifrån Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer. 

Fortsatta restriktioner för  
handeln och serveringsställen
Smittspridningen är fortsatt mycket hög. 
Därför beslutade Folkhälsomyndigheten 
den 28 april att restriktionerna förlängs och 
gäller nu till och med den 16 maj.  

Serveringsställen ska hålla stängt för för-
täring på stället kl. 20.30-05.00. Däremot är 
det möjligt att hålla öppet för försäljning av 
mat och dryck för avhämtning. 

Butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att 
besökare kommer en och en utan sällskap 
med någon annan person. 

För serveringsställen som är en del av en 
handelsplats gäller att antalet besökare i 
ett och samma sällskap får vara högst en 
person. 

Inga matcher ännu för  
ungdomar i Värmland
Den 28 april beslutade Folkhälsomyn-
digheten att lätta på restriktionerna 
inom idrotten för barn och unga födda 
2002 eller senare. Ändringen innebar 
att enstaka matcher eller tävlingar fick 
genomföras utomhus, under vissa förut-
sättningar.  

Men Smittskydd Värmland sade nej. 
Det blir inga matcher förrän tidigast 
efter den 16 maj. Anledningen är det 
allvarliga läget i Värmland med hög 
smittspridning, även bland barn och 
ungdom, samt den höga belastningen 
inom sjukvården.  

Men om inget oförutsett händer kan det 
spelas matcher även i Värmland efter 
den 16 maj. Under tiden kan föreningar-
na förbereda sig och anpassa uppstarten 
så att det blir så säkert som möjligt med 
tanke på smittspridningen. 


