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Det här informationsbladet kommer från 
Krissamverkan Kalmar län. Under sommaren 
kommer ”Nytt om Corona” varannan vecka.  
Om det händer något viktigt kommer det 
oftare. 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

NYTT OM 

CORONA
 

Nu börjar barn och 
ungdomar skolan 
igen  
Elever från gymnasiet och 
universitetet går till skolan igen. 
Det är första gången på flera 
månader.  
Men Corona-smittan finns kvar. 
Alla måste följa 
Folkhälsomyndighetens regler. 

Ungdomarna på gymnasierna  
studerade hemma under våren.  
Nu ska de gå till skolan igen. 
Skolorna i Kalmar län har planerat. 
De har ordnat med lokalerna så att  
elever och lärare kan följa reglerna. 
Flera skolor har ändrat sina tider  
så att inte alla elever är  
på samma plats samtidigt.  

Unga människor - 20 och 29 år - 
är sämre på att följa reglerna.  
Det visar statistik från  
Folkhälsomyndigheten.  
Just nu smittar de åldrarna mest. 
Därför har universitetet regler  
så att ungdomarna är försiktiga.  

Grundskolan ska också följa regler 

Alla barn i grundskolan ska fortsätta 
att gå till skolan. Det säger 

Folkhälsomyndigheten.  
Bara några få barn eller lärare har 
varit sjuka av corona-viruset.  

Lisa Labbé Sandelin är smitt-skydds-
läkare i Kalmar län. Hon säger att barn kan 
smitta, men de blir bara lite 
sjuka och de smittar bara lite.  

I Kalmar län stängdes en förskola.  
Några i personalen var smittade.  
Det var kommunen och smitt-skydds-
läkaren som bestämde att förskolan skulle 
stängas.  
När personalen har testats öppnar 
förskolan igen. 
Om flera förskolor eller skolor få smitta  
kan man göra likadant.  
Då får barn och föräldrar information från 
skolan.  

Alla skolor, fritidshem och förskolor  
måste fortsätta att följa alla regler.  
Barn som har symptom på corona-virus 
ska stanna hemma.  

Man ska heller inte vara många  
som hämtar eller lämnar barnen. 

Det finns olika regler i olika kommuner 
och skolor.  

Fråga vilka regler det är på din skola. 
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