Håll ut - Håll avstånd - Hjälp varandra
pandemin är INTE över än
Alla. Ja alla har ansvar för att hjälpas åt att minska spridningsrisken
och skydda varandra och de som är mest utsatta.
Undvik att bli smittad och att smitta andra
Smittan är en så kallad droppsmitta som sprids
vid nära kontakt mellan människor, genom
hostningar och nysningar m.m.

• Stanna hemma om du är sjuk, även vid
lindriga symptom

Det kan inte sägas nog ofta - Gör så här!

• Stanna hemma om du är 70 år eller äldre
men var gärna utomhus, det är stärkande för kropp och själ.

• Tvätta händerna ofta med tvål och
varmt vatten i minst 30 sekunder
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun

• Håll avstånd till varandra, även till dina
vänner

Följ gärna Torsby kommun på
www.torsby.se/corona och på
www.facebook.com/torsbykommun

Vad händer i Torsby kommun?
Skolavslutningstider och coronatider.
Ingen rolig kombo, det förstår vi.
Men det måste bli en annorlunda studentdag. Och vi måste alla låta det vara så.
Som vi lovat tidigare – vi ska göra den så
minnesvärd och fin som möjligt utifrån förutsättningarna. Schemat för årets utspring för
studenter den 12:e juni finns på www.stjerneskolan.se.
Vid en pressträff på fredagen den 29 maj kom
stadsminister Stefan Löfven med det härliga
beskedet: gymnasieskolor och andra eftergymnasiala studier kommer att kunna öppna igen
den 15:e juni. Nyheten är välkommen bland
elever och personal på Stjerneskolan.
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Stjerneskolans rektor, Anders Larsson, säger
att distansundervisningen har inneburit extra
belastning på både personal och elever. Han ser
fram emot att så småningom kunna återgå till
ordinarie arbetssätt.
- Jag tycker att alla, elever och personal, har
gjort ett fantastiskt jobb för att klara av denna
mycket speciella situation. Deras insatser är
imponerande, säger han.
Läs också kommentarer från elever på www.
stjerneskolan.se.

Skype på alla kommunens äldreboenden
Det är tråkigt att inte kunna träffa sin
mormor eller farfar eller annan kär vän
på äldreboendena, på grund av risken för
smittspridning. Ledsamt både för dem och
för oss.
Kommunens alla äldreboenden har, som ett
sätt att hjälpa till att hålla kontakt med anhöriga och vänner, nu möjlighet för de som
bor där att Skypa med sina nära och kära.
Då kan man både se och höra varandra.
Ta kontakt med ”ditt” äldreboende och hör
med personalen hur ni smidigast går till
väga för att få kontakt.
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 så kan du skriva in din beställning på
www.torsby.se/handla70plus. Tjänsten är
kostnadsfri, du betalar bara för de varor du
köper.
Flyglinjen är fortsatt pausad
Trafikverket har beslutat att flyget är fortsatt
inställt till och med 30 juni. Om du har
frågor om biljetter och bokningar, kontakta
flygbolagets kundtjänst på tfn 0770-790 700
eller på e-post callcenter@direktflyg.com.

Torleif Styffe i Ransby sänder en hälsning i coronatider

Förutom dagliga promenader eller cykelturer så ägnar sig Torleif åt kultur på avstånd med sin podd Nordvärmlandspodden med Torleif Styffe https://nordvarmlandspodden.podbean.com/ Där lägger
han ut nya avsnitt tre dagar i veckan.
Mycket med inriktning på lokalhistoria och
dialekt.
- Jag tror att det i dessa tider kan roa
många äldre att få höra lite berättelser
från norra Värmland. Det är tänkt mest för
hemfolk men underligt nog är det även lyssnare från olika länder som Estland, Spanien
och USA m fl.
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Man får göra det bästa av den situation
som är nu. Promenera, cykla och att
lyssna på podd kan vara några exempel.

Var med och nattvandra
På skolavslutningskvällarna 11 - 12 juni
arrangerar kommunen kvälls-/ nattvandring.
Vi vill också att föräldrar hjälper till genom att
vistas där ungdomar finns. Tänk på att vara
noga med avstånd och hygienrutiner, och
föräldrar - uppmana era barn och unga till
samma sak!

Badhusen öppnar 1 juni
TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet öppnar
måndag den 1 juni. Efterlängtat av många
och det är en del förändringar. Bl.a. plexiglas och avståndsmarkeringar i receptionen,
avstånd mellan skåp/krokar i omklädningsrummen och färre bord i simhall och
cafeteria.

Torsbyrundan skolavslutningsspecial
Under skolavslutningshelgen kommer en
ny Torsbyrunda att sättas upp, konceptet
är det samma som tidigare rundor, karta
och startkort hämtar du på trappan utanför
turistbyrån.

Torsby Skidtunnel & Sportcenter
På grund av covid-19 har vi begränsat antalet skidåkare i skidtunneln till 50 personer vid ett och samma tillfälle. För att hålla
en hög säkerhet och bra service till dig som
gäst har vi infört tidsbokning för att åka i
skidtunneln. Om du inte kan använda en
tid du bokat, boka av den så fort du kan så
fler får chansen åka.

Idén med att ha en runda under skolavslutningshelgen är att vi vill att det ska vara
vuxna som är ute och rör sig på Torsby. Ta
gärna rundan på kvällen med ficklampa några av kontrollerna har reflexer! Rundan
pågår 11-13 juni.

Godkänt för kommunen när IVO
inspekterade
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
har inspekterat 1000 verksamheter runt om
Vill du veta mer om att nattvandra och
i Sverige, två av dem var i Torsby komTorsbyrundan? Kontakta Torsby kommuns
ADNT-samordnare Jörgen Johansson tfn, 070- mun. Det är regeringen som gett dem uppdraget och det sker på grund av coronan.
316 60 77.
Fokus låg på smittspridning och hygien.
Sista veckan kulturquiz
För tredje och sista veckan finns ett kulturquiz I Torsby kommun har ett äldreboende och
ett hemtjänstdistrikt inspekterats. IVO:s
i Torsby centrum. Det pågår till och med sönbedömning är att de inte behöver göra
dag 7 juni. Start och mål vid Torsby bibliotek
någon ytterligare granskning av verksamdär du finner tipstalonger och lista på var de
heten.
tio frågorna finns. Vinnare dras den 8 juni.

