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Vid kriser bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra. 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

NYTT OM 

CORONA
 

Hjälp butiken att 
hålla smittan borta 
Regeringen vill inte att sjuk-domen 
covid-19 ska spridas mer. 
Nu har regeringen tagit beslut om en 
ny lag.  

Regeringen vill inte att sjuk-domen covid-19 

ska spridas mer. 

På platser där det är många människor 

samtidigt sprids smittan lättare. 

Nu har regeringen tagit beslut  

om en ny lag. 

Den ska stoppa smittan. 

Lagen om covid- 19 gäller bara ett tag. 

Från 10 januari 2021. 

till 30 september 2021. 

I lagen finns regler för dem som har butiker. 

De måste göra det säkert 

för både sin personal och för kunderna. 

Den som handlar i butiken  

måste också ta ansvar. 

Så här tar du ansvar i butiken: 

• Handla inte om du känner dig sjuk.
Då kan du smitta andra.

• Handla på tider när det inte är så många
kunder.

• Handla ensam. Gå inte in med vänner
eller familj i butiken.

• Vänta utanför butiken om personalen
säger att det är för trångt.

• Följ butikens regler.

• Trängs aldrig. Du ska ha ungefär två
meter till nästa kund.

• Backa eller gå undan om någon kommer
för nära.

• Använd hand-sprit. Eller tvätta händerna
noga med tvål och vatten.

Den som äger en butik måste följa 

reglerna som finns i lagen. 

Läns-styrelsen kommer att  

att kontrollera och informera  

så att butikerna gör rätt. 

Åsa Axheden arbetar på Läns-styrelsen i 

Kalmar län. 

Hon ska se till att butikerna gör rätt. 

Hon säger:  

”Vi kommer att besöka så många butiker 

vi kan för att se till att de följder reglerna. 

Vi ger råd om hur de ska göra.  

Vi säger också åt dem att följa råden. 

Om butikerna inte följer råden  

kan de få böter.” 
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Butikerna måste göra rätt 
Den som äger en butik  

måste själv ta reda på vilka regler som gäller. 

Alla butiker måste göra det här: 
• Mäta och räkna ut hur många kunder

som får vara i butiken samtidigt.

• Sätta upp en skylt utanför butiken.

• Där ska det stå hur många som får vara i
butiken samtidigt.

• Se till att det inte kommer in fler än det
som står på skylten.

• Se till att kunderna inte behöver trängas.
Särskilt när de går ut eller in i butiken.

• Ha handsprit eller tvål och vatten till
kunderna.

• Se till att reglerna följs.

• Informera kunder om hur de kan minska
smittan.

• Skriva ner allt man gjort.

Extra:  
Nu längtar vi efter vaccin 
Snart får alla som är över 70 år 

vaccin mot covid-19 (Corona).  

Det kommer ett brev hem till alla 

som är födda 1951 eller tidigare. 

Där står det hur det går till  

att få vaccinationen. 

Helst ska man boka en tid på  

webb-platsen 1177.se. 

Man kan också ringa sin hälso-central. 

När man får sin första vaccinations-
spruta  

får man direkt en tid till nästa 
vaccinering.  

Då får man ta spruta nummer två. 

Det är alltid gratis  

att vaccinera sig mot covid-19. 
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