
Hej du som är 50-54 år! 
Nu är bokningen öppen 
för dig att vaccinera dig 
mot covid-19 
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Även du som är äldre kan förstås också 
boka in dig. Och du som är 18 år eller ädre 
och som har en medicinsk diagnos.

Vaccination är det effektivaste sättet att 
undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i 
covid-19. Vaccination kan också hjälpa till 
att minska smittspridningen. Därför är det 
viktigt att så många som möjligt väljer att 
vaccinera sig.

Vaccination är gratis  
men du måste boka tid

Det är lätt att boka in sig, du kan antingen 
göra det genom e-tjänsten på 1177.se när 
som helst på dygnet eller genom att ringa 
till 010-831 80 70, vardagar kl. 8–16.

 

Stjerneskolan öppnade 
inte för närundervisning
den 17 maj som var planerat, utan 
fortsätter med blandad undervisning 
på grund av covid-19 bland elever.  

Under vecka 18 fick Stjerneskolan in 
fler besked kring positiva provsvar av 
covid-19 bland eleverna. Skolan har på 
flera sätt vidtagit åtgärder med anled-
ning av detta. Både elever och vårdnads-
havare har informerats på bred front, 
fjärrundervisningen har ökat och skolan 
har inte öppnats upp på det sätt som var 
planerat nu i vecka 20.  

Smittspårning sker kontinuerligt för att 
få en överblick av smittspridningen och 
kunna begränsa den. Dagarna innan 
denna text trycktes var det också en 
nedgående trend kring nya fall.  

Nya beslut tas från vecka till vecka i 
samråd med Smittskydd Värmland.  

Läs mer på www.stjerneskolan.se. 

Smittspridningen kan du 
göra något åt
• Du har ett val och kan påverka  

utvecklingen.
• Det du gör spelar roll.  

Sprid bara glädje.

Nu kan barn och unga  
spela (enstaka) matcher igen
Från måndag den 17 maj får barn och 
unga födda 2002 eller senare delta i 
enstaka matcher eller tävlingar utom-
hus. Det meddelade Region Värmland 
förra veckan. 

Folkhälsomyndigheten beslutade detta 
redan den 28 april men då sade Smitt-
skydd Värmland nej på grund av smitt-
spridningen och trycket på sjukvården. 

Men nu från den 17 maj är det fritt 
fram även för de värmländska barnen 
att delta i enstaka match eller tävling 
utomhus. 

Det innebär att: 
• Lagidrotter får ha max en match 

eller en endagstävling per lag och 
vecka.

• Individuella idrotter får ha max en 
match eller tävling som omfattar en 
tävlingsdag per utövare och vecka. 

I båda fallen gäller att matcher eller 
tävlingar ska genomföras så lokalt 
som möjligt och att man fortsätter att 
minska resandet enligt prioriteringen: 

1) Inom den egna kommunen  
2) Angränsande kommun  
3) Inom länet/distriktet (inklusive  
     Degerfors/Karlskoga) 

Det är nu upp till föreningarna att ge-
nomföra detta på ett ansvarsfullt sätt.


