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En uppmaning från skolan
Elever, föräldrar och anställda - alla 
måste hjälpas åt för att hålla smittsprid-
ningen av covid-19 så låg som möjligt.

Eleverna på Stjerneskolan har gått sin 
första vecka och all personal som möter 
eleverna känner att skolstarten varit 
efterlängtad.  

Under inledningen av terminen har 
eleverna fått mängder av information och 
förmaningar om Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och skolans egna 
rutiner. 

- Men resultatet hänger inte på hur 
mycket vi information vi pumpar ut, utan 
i slutändan hänger det på hur väl varje 
enskild individ kan efterleva våra upp-
maningar, säger gymnasiechef Marcus 
Lech. 

Information har också gått ut till elever 
och föräldrar via skolans kanaler med 
vädjan om att alla ska hjälpas åt. Äldre 
elever förväntas vara bra förebilder. 
Vårdnadshavare kan stötta genom att för-
klara för sina ungdomar varför det finns 
restriktioner.   

Flyglinjen fortsatt pausad 
Trafikverket har beslutat att förlänga linje-
flygets paus till och med 25 oktober. 
Om du har frågor om biljetter och bok-
ningar, kontakta flygbolagets kundtjänst på 
e-post callcenter@direktflyg.com eller tfn 
0770-790 700.

Hjälp att handla matvaror och medicin? 
Du om är 70 år eller äldre kan få hjälp 
med att handla mat och medicin. Ring in 
din beställning till oss på tfn 0560-160 10, 
helgfri måndag-torsdag kl. 9-12. 

Eller skriv in den på www.torsby.se/
handla70plus. Tjänsten är kostnadsfri, du 
betalar bara för de varor du köper.

Än finns kvar att göra 
Så bra att många har valt att hemestra i 
sommar! Hösten är snart på ingång och 
aktuella evenemang och tips hittar du som 
vanligt på visittorsby.se, på tfn 0560-160 50 
eller så gör du ett besök på turistbyrån. 

Har du något du någon aktivitet som du 
vill tipsa om? Hör gärna av dig till oss! 
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Om du inte blir smittad av corona, 

kan du heller inte smitta andra.

Även om du själv inte tillhör någon riskgrupp, och heller kanske inte  
drabbas så hårt om du skulle bli sjuk i covid-19, så finns risk att du träffar 
någon som du smittar och som blir mycket svårt sjuk. 
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