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pandemin är INTE över än 

Vad händer i Torsby kommun?
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Torsby kommun har fått sitt första bekräf-
tade fall av covid-19 i äldreomsorgen
Sen eftermiddag fredagen 5 juni 2020 med-
delade Region Värmland att en person, en 
omsorgstagare, som vistas på ett korttidsbo-
ende i Torsby är coronasmittad.

Här är det pressmeddelande vi sände till  
media på lördagen, och la upp på vår webb.

Under fredagskvällen arbetade personalen på 
korttidsboendet med att isolera omsorgstaga-
ren så att hen kan vara ensam och inte komma 
i kontakt med de andra omsorgstagarna. 
Samtlig personal på boendet har informerats 
och även anhöriga till den smittade. Idag, 
lördag, informeras anhöriga till de övriga som 
vistas på korttidsboendet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 
Annemor Olsson var på plats från fredagsef-
termiddagen och idag och leder arbetet med 
att vidta behövliga åtgärder för att begränsa 
smittan.

- Vi har bland annat isolerat omsorgstagaren 
för att minska risken för smittspridning till 
övriga omsorgstagare. Vi arbetar utifrån de 
direktiv och riktlinjer som Smittskydd Värm-
land utfärdat. Jag bestämde också att vi skulle 
isolera även de andra omsorgstagarna för att 
ytterligare minska risken för smittspridning. 

Vi är mycket uppmärksamma på eventuella 
symptom hos både omsorgstagare och perso-
nal, säger Annemor Olsson.

Tf. vård- och omsorgschef Carina Stolpe för-
står att man kan känna oro för smittan:

- Det är vårt första fall av bekräftat covid-19 i 
Torsby kommuns äldreomsorg och vi förstår 
att det kan finnas oro både bland berörd 
personal, omsorgstagare och anhöriga. Det 
är naturligt att känna så och vi tar hänsyn 
till det. Vi håller all berörd personal informe-
rad löpande och vidtar alla de åtgärder som 
vi kan såsom isolering etc. för att begränsa 
smittspridningen på korttidsboendet.

Vi har tagit kontakt med Smittskydd Värm-
land för råd och vägledning och vi ställde då 
frågan om prover ska tas av övrig personal 
och omsorgstagare nu i helgen.

- Under helgen tar de prov om en omsorgs-
tagare visar symptom som kan tyda på 
covid-19. Smittskydd Värmland bedömer 
om provtagning och i vilken omfattning den 
kommer att göras, säger Annemor Olsson.

- I och med att det pågår en allmän smitta i 
samhället så var det tyvärr väntat att det även 
skulle drabba oss i Torsby. Men vi känner oss 
trygga med att fortsätta att arbeta efter Folk-
hälsomyndighetens direktiv och Smittskydd 
Värmlands riktlinjer i våra verksamheter, 
säger Carina Stolpe.

* Boendet är ett korttidsboende och växel-
vårdsboende med 16 lägenheter, i centrala 
Torsby tätort. 10 av dem är för närvarande 
belagda. Det bor inga omsorgstagare där  
permanent, utan de vistas där under kortare 
tider t.ex. efter att ha varit på sjukhus och be-
höver rehabilitering för att kunna gå tillbaka 
till eget boende eller vistas där växelvis för att  
ge anhöriga avlastning.

Kommunens äldreboenden hjälper boende och anhöriga att träffas på nytt sätt

Fyra av kommunens större äldreboenden; 
Dalbygården, Linden, Lövenstrand och Göm-
manberg har nu skaffat varsitt plexiglasbord, 
som är placerade utomhus, där den boende 
och besökaren sitter på varsin sida om ett 
stort plexiglas. 

De äldreboenden som inte har plexiglasbord 
kan hjälpa till att arrangera träffar på andra 
sätt, till exempel kan de boende och deras 

nära och kära ses på varsin sida ett fönster. 
Oavsett vilket eller vilka mötessätt som 
erbjuds på det äldreboende som är aktuellt 
för dig, behöver mötet planeras med både 
personal och säkerhetsrutiner. 

Ta kontakt med ”ditt” äldreboende och 
prata med personalen hur ni smidigast går 
till väga för att boka ett möte mellan boende 
och besökare.



Studenten och skolavslutningen närmar sig.
Från en dag till en annan var sorlet i korridoren 
borta. Klassrummen tomma. Distansundervis-
ningen, som pågått sedan mitten av mars, var 
en plötslig omställning för både elever och 
lärare.  

Alla har kämpat hårt för att klara av anpass-
ningen och allt vad den inneburit. Nu är 
vårterminen inne på sin sista vecka och på 
fredag den 12 juni är det klassvis utspring för 
studenterna. Tiderna för utspringet finns på 
www.stjerneskolan.se. Varje student får ha med 
sig två anhöriga.  

Kom ihåg att följa alla riktlinjer och rekom-
mendationer så som att hålla avstånd, undvika 
folksamlingar och alltid stanna hemma vid 
minsta förkylningssymptom.  

Vi önskar alla studenter varmt lycka till i fram-
tiden! Och alla andra elever på skolan önskar vi 
ett riktigt skönt sommarlov. Välkomna tillbaka 
till läsåret 20/21 som startar tisdagen den 18 
augusti. 

Var med och nattvandra!
På skolavslutningskvällarna den 11 - 12 juni 
arrangerar kommunen kväll/ nattvandring. 
Vi vill också att föräldrar hjälper till genom att 
vistas där ungdomar finns. En ny Torsbyrun-
da med kontroller finns uppsatt centrumnära. 
11-13 juni. Se separat annons! 

Nationaldagen firades digitalt

Nationaldagen den 6 juni 2020 firades digitalt 
i Torsby kommun, istället för på hembygds-
gården Kollsberg och Dalby hembygdsgård.  
Det blev inspelade tal av kommunalrådet 
Anna-Lena Carlsson (C) och blivande kom-
munalrådet Peter Jonsson (S) samt filmer med 
kulturskolans elever som spelade, sjöng och 
dansade. Ler och Långhalm medverkade med 
en sommarschottis. 

Torsby Skidtunnel & Sportcenter
Skidtunneln har öppnat för sin femtonde 
säsong och som det brukar vara innan 
semestrarna sätter igång, är det lugnt. Vi har 
fått stort beröm för snökvaliteten bland annat 
från Svenska längdlandslagets vallateam och 
alla gäster har varit mycket nöjda. Vi märker 
att fler är ute och motionerar i Valberget och 
frisbeegolfparken har blivit väldigt populär. 

- Perfekt med utomhusaktiviteter i dessa tider 
och det är jättekul att se, säger platschef Anna 
Lindqvist. 

Badhusen igång igen
TorsbyBadet och Sysslebäcksbadet har fung-
erat bra sedan de öppnade igen den 1 juni. 
Det har inte varit någon rusning men en del 
stamgäster är tillbaka som motionssimmare 
och även familjer. 

- Alla sköter sig och respekterar riktlinjerna 
och håller avstånd, det är roligt att vi är igång 
igen, hälsar fritidschef Kicki Velander.

HÅLL AVSTÅND ... 
TVÄTTA HÄNDERNA ... 
... INTE FLER ÄN 50 ... 

BLA ... BLA ...

Vi vill inte stå med 
pekpinnen – det är SÅ tråkigt. 
Men skolavslutningen måste 

bli annorlunda i år. 
Låt det vara så.

Kom igen nu. 
Vi hjälps åt!

Ni är bäst!

Du kan se nationaldagsfirandet på torsby.se 
https://bit.ly/3fdsJfZ . 
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