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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
 

Ungdomar ska 
informera om 
Coronaviruset 
Myndigheterna i Kalmar län vill att 
ungdomar informerar.  
De ska informera andra ungdomar 
om coronaviruset och hur man 
skyddar sig.  
De kan bli ”Corona-ambassadörer”. 
Ungdomar är bra på att informera varandra. 
Men de är inte så bra på att göra som 
Folkhälsomyndigheten säger. De glömmer 
att tvätta händerna och hålla avstånd.  
Därför ska de lära sig mer om 
Coronaviruset. Då kan de informera andra 
ungdomar.  
De får säga till på sin gymnasieskola att de 
vill bli ”Coronaambassadör”. Då kan de 
informera andra. De kan också visa andra 
hur man ska göra. De blir goda exempel. 
De som blir ”ambassadörer” går kurs en dag. 
Smittexperter från Regionen kommer dit och 
berättar hur man kan skydda sig själv och 
andra.  
Det kommer också experter från P4  
och Länsstyrelsen. De berättar hur man får 
riktig information. 
Varje ”ambassadör” får en person att ha 
kontakt med. Den personen hjälper 
”ambassadören” om det behövs.  

Information på skolorna 
Under vecka 38 ska ungdomarna anmäla sig 
på skolorna om de vill bli ”ambassadörer.” 
Nästan alla gymnasier och folkhögskolor i 
länet är med. 
50 elever kan bli ”Corona-ambassadörer”. 
Sen är de ”ambassadörer” hela hösten. I 
december blir de bjudna till landshövdingen. 
Där får de ta emot diplom och utbildnings-
bevis. 

Smittan fortsätter 
Det är mindre Corona-smitta nu, men 
smittan fortsätter. Fast på ett annat sätt. 
Folk-hälso-myndigheten säger att det blir 
lokala utbrott. Där många blir smittade 
samtidigt på samma plats.  
Det kan hända i en skola eller bland vänner. 
Eller på en arbetsplats. Då kan reglerna bli 
hårdare igen. 
- Vi är beredda om det kommer lokala
utbrott, säger Ana Norlén. Hon är
beredskaps-direktör - krischef - på
Länsstyrelsen i Kalmar län.
- Både vuxna och unga människor är ute i
samhället. Därför måste unga också vara
försiktiga så att de inte sprider smitta. De
kan ha smittan utan att de verkar sjuka.
”Corona-ambassadörerna” kommer att vara

viktiga. Vi hoppas att 
många anmäler sig. 

Information om 
”Coronaambassadörer” 
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