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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

Nya regler när 
smittan ökar igen 
Alla måste hjälpa till så att 
smittan minskar. 

Nu sprids Corona snabbt i länet. 
Nästan mest i hela Sverige. 
Därför har vi hårdare regler igen.  
Reglerna gäller från 1 april till 16 maj. 

Även unga personer smittas nu. 
De blir bara lite sjuka  
men de sprider smittan ändå.  
Alla måste följa reglerna för att 
minska smittan. 

En regel är att eleverna på  
gymnasie-skolorna  
får ha både vanlig undervisning och 
undervisning på distans.  
På grund-skolorna ska man ändra  
så att det inte är trångt.  

Du ska också använda mun-skydd  
om du måste vara där det är trångt.  
En ny regel är att du ALLTID ska ha  
mun-skydd om du måste åka buss eller tåg. 

Men mun-skydd hjälper bara lite.  
Därför måste du hålla avstånd också.  
Du ska göra både och. 
Använd bara mun-skydd som är godkända. 
De ska bara användas en gång. 

Nya regler från 1 april till 16 maj! 

Om du blir sjuk ska du stanna hemma 
och testa dig.  
Om du har covid-19 (Corona) ska alla  
som du bor med också stanna hemma. 

Mer än var femte vuxen person (21,7 %) 
i Kalmar län, är vaccinerade.  
När alla är vaccinerade blir det lättare.  

Stora vaccinations-centraler 
vaccinerar många

Nu finns det två stora vaccinations-centraler 
i Kalmar län.  
En i Kalmar och en i Västervik.  
Där kan många vaccineras samtidigt.  

Men du måste ändå boka tid och vara 
i rätt ålder.  
När du bokar kan du välja mellan  
hälso-centralen 
eller vaccinations-centralerna.  

När alla som är äldre än 60 år har fått 
vaccinet kan alla andra boka.  
De som är äldre än 60 år får brev från 
Region Kalmar län. 
De som är yngre än 60 år får inget brev. 
I stället kommer annonser  
och kampanjer. 

Nytt om Corona berättar också när alla kan 
boka. 

Helst ska du boka vaccination på 
webb-sidan 1177.se  
men du kan också ringa till din  
hälso-central. 

  Du kan inte använda munskydd 

  i stället för att hålla avstånd. 


