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Smittan finns i alla
kommuner i Kalmar
län

vi måste vara extra försiktiga med äldre

Många människor kommer att bli
smittade. Därför måste vi fortsätta att
följa råd om hur vi skyddar oss.

- Vi måste fortsätta under många månader. Vi

I Kalmar län finns nu Corona-smittan i alla
kommuner. Många människor kommer att bli
smittade. Den svåraste tiden är när många är
smittade samtidigt. Det kallas för toppen.
Smittskydds-läkaren tror att toppen kommer
senare i vår. Alla måste följa råden om hur man
skyddar sig själv och andra. Det är extra viktigt
för att inte alla ska bli sjuka samtidigt. Då orkar

personer.
Hon tycker det är viktigt att vi inte tröttnar på att
skydda oss.
måste ha tålamod!
Medierna skriver om smittan. Men de skriver
mest om hur det är i Stockholm. Där har
Corona-viruset funnits länge. Många människor
har dött. Många har blivit sjuka och är på
sjukhus. De som är mycket sjuka är på intensivvårds-avdelningar. Men nu har smittan kanske
nått toppen i Stockholm. Nu behöver kanske
inte lika många personer vara på sjukhus.

inte personalen på sjukhusen ta hand om de som

Men Kalmar län är efter Stockholm. I Kalmar

behöver hjälp.

län har smittan inte nått sin topp. För att veta

Ana Norlén är beredskaps-direktör i länet. Hon
är ansvarig för arbetet med kriser. Hon ber alla
att vara försiktiga.

vad som händer i Kalmar län måste du lyssna på
Smitt-skydds-läkaren i Region Kalmar. Och du
måste lyssna på medier som rapporterar om din
kommun.

- Var inte tillsammans i stora grupper, säger

- Ta alltid reda på hur det är i Kalmar län. Det är

hon. Håll avstånd till varandra och res inte. Och

inte samma som i Stockholm. Och hjälp till att
berätta för andra, säger Ana Norlén.

Det här informationsbladet kommer från
Krissamverkan Kalmar län. Vi vill ge dig
korrekt information från länet. Det kommer fler
informationsblad under våren.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

