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Restriktionerna avvecklas inte förrän  
smittspridningen går ner och vaccinations-
graden ökar
Regeringen och Folkhälsomyndigheten 
svarar på frågan, när kommer restriktio-
nerna att minska: 

Det är en en samlad bedömning av det 
aktuella läget, och det troliga framtida 
läget, som avgör vilken anpassningsnivå 
som landet befinner sig på, och om det 
är möjligt att genomföra anpassningar av 
smittskyddsåtgärder. 

De faktorer som Folkhälsomyndigheten 
väger in i den samlade bedömningen är 
smittspridning, belastning på vården på 
grund av covid-19, vaccinationstäckning 
samt hur stabil utvecklingen är.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan 
du läsa mer om detta.

Passa på att vaccinera dig
Region Värmland meddelar att inom 
några veckor kommer antalet ställen 
där man kan vaccinera sig att minska.

Det blir då svårare att få tid. Så passa på 
nu att boka dig för vaccination eller slink 
in när det är drop in.

För vaccinationen skyddar dig själv och 
andra mot allvarlig sjukdom.

På www.1177.se finner du allt du behöver 
veta för att finna tider och platser för vac-
cination.

Har du ett barn som är 13  
år eller äldre? Har hen rätt 
e-legitimation?
För att ungdomar som är 13 år eller 
äldre ska kunna boka sig för coronatest 
behöver de en eget e-legitimation.

Du som förälder kan inte boka åt honom/
henne, utan han/hon måste själv logga in 
och boka med eget e-legitimation.

Godkänt e-leg är BankID eller Freja eID 
Plus. Mer information på www.1177.se

Regeringen förlänger inre-
seförbud och reseavrådan
Regeringen förlänger inreseförbudet för 
inresa till Sverige till och med 31 oktober. 
Avrådan från icke nödvändiga resor till de 
flesta av världens länder förlängs till och 
med den 15 oktober.

Så vi får hänga i ett tag till, följa råd och  
rekommendationer och vaccinera oss.  
(Detta gäller både dig som är vaccinerad och  
dig som ännu inte är vaccinerad.)
• Vaccination: skydda dig själv och andra.
• Stanna hemma även om du bara känner  

dig lite sjuk. 
• Testa dig vid symtom.
• Håll avstånd till andra både inomhus  

och utomhus.
• Umgås smittsäkert med andra, helst  

utomhus
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
• Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
• Testa dig efter inresa till Sverige och var 

vaksam på symtom.


