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Nytt om Corona kommer från Krissamverkan Kalmar län.  
Krissamverkan Kalmar län, är alla kommuner, och 
myndigheter i länet.  
Vid kriser bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra. 
 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
 

NYTT OM  

CORONA 
 

Corona sprids 
fortfarande 
 

Pandemin är inte över.  
Efter sommaren ökar smittan igen. 
En ny variant av corona-viruset har kommit 
till Kalmar län.  
Den kallas delta-varianten. 
Delta-varianten smittar mycket lättare. 
Alla som inte är vaccinerade  
kan bli väldigt sjuka. 
De kan också sprida smittan vidare. 
Det bästa du kan göra är att vaccinera dig.  
Det säger smitt-skydds-läkare  
Lisa Labbé Sandlin. 

Vaccinera dig med två doser 
Det är viktigt att du vaccinerar dig 
med två doser. 
Då slipper du bli allvarligt sjuk. 
Om fler personer vaccinerar sig kan vi 
stoppa smittan. 

Boka tid  
Du bokar tid för vaccination på webbsidan 
1177.se. 
Hittar du ingen ledig tid får du försöka igen.  
Nya tider att boka finns så snart 
hälsocentralen får mer vaccin. 
Behöver du hjälp att boka vaccination kan 
du ringa telefonnumret 0480-844 44. 
Alla som är 16 år eller äldre får vaccinera 
sig. 
 

Är du under 18 år? 
Då måste dina föräldrar eller 
vårdnadshavare säga ja till din vaccination. 
De ska fylla i en blankett.  
Blanketten finns på webbsidan 1177.se.  
Ta med blanketten när du ska vaccineras. 

Barn och unga ska gå i skolan 
Efter sommarlovet gäller nya regler för 
skolan. 
Alla barn ska vara på plats i skolan.  
Om det blir smitta på en skola kan skolan 
stänga. 
Skolan ger information om vad som gäller.  

Fortsätt följa dessa råd:  
• Håll avstånd till varandra.   
• Det är bäst att bara träffa de  

man brukar träffa.  
• Helst ska man träffas utomhus. 
• Var hemma om du känner dig sjuk. 

Det gäller alla.  
Också om du är vaccinerad. 

• Blir du sjuk ska du ta ett covid-19-test. 
• Tvätta händerna ofta. 
Mer information på lätt svenska finns på 
webbplatserna 

• www.1177se 
• www.Krisinformation.se 

Fler blad Nytt om Corona 
Vi måste fortsätta följa råden som gäller. 
Det säger Folkhälsomyndigheten. 
Om de bestämmer andra saker kommer ett 
nytt informations-blad Nytt om Corona. 
 
 

http://www.1177se/

