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Fler regler igen p.g.a. ökad smitta  

Folkhälsomyndigheten utfärdade förra veckan nya regler, som gäller från och med 
måndagen 22 november. Det kommer troligen också andra nya regler från 1 december. 
Och det lär komma fler frampå. Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna.

Här kan du läsa om vad som gäller
På Folkhälsomyndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se och på krisinformation.se 
och 1177.se/varmland kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Nytt från 22 november:  
Alla med symtom ska testa sig
Detta gäller även om du är vaccinerad. 
Test bokar du som tidigare via 1177.se.

Om testet visar att du INTE HAR  
COVID-19 ska du stanna hemma tills:
• du har varit utan feber i minst ett 

dygn och
• du känner dig frisk (men du kan ha 

lätta symptom av snuva eller hosta).

Om testet visar att du HAR COVID-19 
ska du stanna hemma tills:
• det har gått minst 7 dagar sedan du 

blev sjuk och
• du mår tydligt bättre och
• du har varit feberfri de två senaste 

dagarna. 

Om du bor tillsammans med 
någon som har covid-19 så har Folk-
hälsomyndigheten och Region Värmland 
troligen nya regler på gång.
Detsamma gäller om du träffar någon 
som har covid-19 (men där ni inte bor 
tillsammans).

Tyvärr var dessa regler inte klara mån-
dagen den 22 november när denna an-
nons sändes till tryck hos TorsbyBladet.

När TorsbyBladet kommer i brevlådan 
torsdag 25 november bör reglerna vara 
klara. 

Så när du som läser denna annons vill 
veta vad som gäller här, får vi hänvisa 
dig till de källor som har information om 
detta, dvs. 1177.se/varmland, krisinfor-
mation.se och folkhalsomyndigheten.se.

Vaccinationsbevis (covidbevis) kan börja krävas från 1 december
Folkhälsomyndigheten har i en så kallad hemställan bett regeringen att införa vacci-
nationsbevis för personer som är 18 år och äldre. Om de blir införda, skulle det i så fall 
krävas att man kan visa ett sådant om man vill vara med som publik vid ett allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning inomhus där det är fler än 100 deltagare. 
Detta kan t.ex. gälla vid sportevenemang, bio- och teaterföreställningar eller konserter. 

Därför är det viktigt att var och en av oss tar reda på 
vilka regler som gäller vid varje tidpunkt. 

Alla behöver hjälpas åt att bromsa smittspridningen av 
corona och skydda sig själva och andra.


