
Njut av en sommar utan trängsel 
- vi håller ut ett tag till
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Pandemin är inte över än så vi får fortsätta 
att följa alla regler och rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten, regeringen 
m.fl. Vi ska bada, shoppa och äta gott på 
restaurang, men med avstånd. 

Det är viktigt, även om allt fler blir vac-
cinerade så gäller det att vi gör vårt bästa 
för att smittspridningen ska minska. Ja, 
även de som är vaccinerade har ju att följa 
samma regler och rekommendationer som 
de som ännu inte är vaccinerade.

 

Du har nära till bra semester
Hemestra i sommar, runt om i kommunen finns det besöksmål som väntar på att bli 
upptäckta av just dig! 

Se dig själv som en turist i Torsby med omnejd – vad skulle du vilja hitta på då? Besök på 
museum, naturnära badplatser, fiska, gå på konstutställning, besöka någon vacker kyrka, 
testa att cykla mountainbike ...?

Oavsett om du väljer hemester eller kanske “Värmester” (semester i Värmland) så tänk på 
att hålla avstånd till människor du stöter på.

Inspiration finner du på www.visittorsby.se eller www.visitvarmland.com.

Nya mutationer dyker upp med jämna 
mellanrum, därför håller vi ut. Värmland 
är just nu extra utsatt av den sk. Delta-
mutationen som är mycket smittsam.

Tänk på avståndet så får du och flera med 
dig vara friska och njuta av sommaren. 

Om du ska ut och resa
Oavsett var du ska resa vilar ett stort 
ansvar på dig som enskild resenär. 

Det är viktigt att vara påläst innan man 
reser, ha ett försäkringsskydd och att resa 
med mer marginaler än man brukar göra. 
Detta gäller speciellt för utlandsresor. 

Varje resenär behöver hålla sig informe-
rad om vilka inrese-, utrese- och förhåll-
ningsbestämmelser som gäller för landet 
man reser till och följa de lokala myndig-
heternas råd och regler. 

Du behöver också ha koll på vad som  
gäller när du sedan reser tillbaka till  
Sverige. Från vissa länder krävs till  
exempel negativt covidbevis. 

Här finner du mer information om vad 
som gäller vid resor
• www.regeringen.se/artiklar/2020/03/

fragor-och-svar-infor-utlandsresa-un-
der-coronapandemin/ 

• www.swedenabroad.se/sv/om-utlan-
det-för-svenska-medborgare 


