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Sverige öppnar 
lite i taget 
 

Från 1 juli blir reglerna om corona  
lite lättare. 
Det har regeringen bestämt.  
Men du måste fortsätta  
att följa alla råd. 
Nu får fler personer gå på konserter. 
Fler får tävla eller  
titta på idrotts-tävlingar. 
Restauranger får ha öppet längre 
och fler får sitta vid  
restaurangens bord. 
Före 1 juli fick man bara vara 8 personer 
på privata fester. 
Nu får man vara 50 personer.  
Men det är bäst att bara träffa de  
man brukar träffa. 
Helst ska man vara utomhus. 
 

Delta-viruset finns i Sverige 
Men reglerna kan ändras snabbt. 
Det har kommit en ny variant av  
corona-viruset till Sverige.  
Den kallas delta-varianten och 
smittar snabbare och lättare. 
Den finns i många andra länder också. 
Om den kommer till Kalmar län  
kan reglerna bli hårdare igen. 
Det säger smitt-skydds-läkare  
Lisa Labbé Sandelin. 
 
När du vaccinerar dig får du bra skydd 
mot delta-varianten. 

Det är viktigt att ta två sprutor. 
När många vaccinerar sig sprids viruset  
inte lika lätt.  
Därför är det bra att du påminner  
dina vänner att vaccinera sig. 
Alla ska också fortsätta att hålla avstånd. 
Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma 
och du ska ta prov. 
Det ska du göra även om du är vaccinerad! 
Om det går bra  
ändras reglerna längre fram. 
 

Du som fyllt 30 år får vaccinera 
dig nu 
Om du fyllt 30 år får du vaccinera dig nu, 
men du behöver boka tid innan.  
Helst på webbplatsen 1177.se  
eller genom att ringa din hälso-central.  
Tryck ”0” för information på engelska.  
Tryck ”8” för att komma till bokningen i 
telefon.  
På en del hälso-centraler finns drop-in tider.  
Undersök om det finns på din 
hälso-central. 

 

Det är förbjudet att elda i 
skog och mark 
Just nu är det förbjudet att elda och grilla  
i skog och mark. 
Det gäller i alla kommuner i Kalmar län.  
Förbudet att elda gäller enligt svensk lag.  
Om man bryter mot lagen kan man bli  
straffad.  
Information om eldningsförbud finns på din  
kommuns webbplats. 
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Där finns en karta som visar när du får grilla 
och elda. 

 
Rikta mobiltelefonens kamera 
mot QR-koden. 
Då kommer du till kartan.  
 
Kartan ändras hela tiden. 
I brandgula kommuner är det förbjudet.  
I gröna kommuner är det tillåtet. 

 
Ha en bra sommar!  

Njut av att vara utomhus och  

träffa dina vänner på ett säkert sätt. 

 
 
 


