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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
 

Regeringen sätter 
hårdare regler 
Corona-smittan ökar i Europa och i 
Sverige.  
Därför vill regeringen ha hårdare 
regler. 
Nu är många i Sverige smittade med Corona. 
De har sjukdomen covid-19. 
De som ska vårda de sjuka  
hinner inte med.  
Därför måste alla vara försiktiga 
och inte sprida smitta. 

Statsminister Stefan Löfven är orolig. 
”Personal inom sjuk-vården och  
äldre-omsorgen arbetar dygnet runt”,  
sa han till medierna. 
För att alla ska förstå vad vi måste göra, 
kommer nu ännu hårdare regler.  
- Det viktigaste är att inte trängas.
De som har en butik måste ordna så att
det inte blir trångt.
- Dagarna mellan jul-afton och nyårs-afton
brukar butikerna ha mellan-dags-rea.
Då säljer de saker billigare.
När många vill handla billigt
blir det trångt i butikerna.
Regeringen vill inte att butiker ska ha
mellan-dags-rea.
- Eleverna i gymnasie-skolan ska fortsätta att
studera hemma till den 24 januari.
- Bara fyra personer får sitta vid samma
bord på restaurang.
Restauranger får inte sälja vin, öl eller sprit
efter 20.00.
Det gäller från 24 december.

- Alla som kan arbeta hemifrån måste
göra det.
- Du ska ha munskydd när du åker tåg
eller buss.
Det gäller på var-dagarna från 7 januari.
Om du inte har något eget munskydd
får du det på bussen eller tåget.
Det är samma regler i staden
och på landsbygden.
I många länder måste man ha munskydd,  
men smittan sprids ändå.  
Det viktigaste är att inte vara nära  
varandra, och att inte samlas i grupp. 
Efter lovet börjar många barn skolan igen  
och många vuxna börjar arbeta. 
När många måste åka tåg eller buss samtidigt 
kan det bli trångt. 
Då ska man ha munskydd. 
Fråga skolan eller kommunen om du är 
osäker 
Alla kommuner har stängt bibliotek,  
museer, badhus, sport-hallar och öppna 
förskolor.  
I en del kommuner har annat också stängts.  
Fråga alltid skolan eller kommunen om du vill 
veta vad som är öppet. 
En hälsning om frid och värme 
Det är en orolig tid.  
Vi från Krissamverkan Kalmar län 
vill hälsa till alla som delar ut  
och läser Nytt om Corona.  
Inget är som vanligt,  
men vi hoppas att ni får fina dagar  
under jul och nyår.  
Var ute mycket och  
fortsätt att hålla avstånd! 
Vi håller ut tillsammans!  


