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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
 

Man måste testa 
sig för att åka in i 
Sverige 
Om man kommer från ett annat land 
och vill åka till Sverige måste man   
testa sig mot Corona. 
Testet får inte vara äldre än 48 timmar. 
Det ska visa att man inte är smittad. 

Om man är 0 - 17 år gammal eller  
bor i Sverige, får man åka in ändå. 
Alla ska testa sig direkt  
när man kommer till Sverige. 
Sen ska man testa sig igen efter fem dagar. 
Man måste stanna hemma tills 
man får svar på testet. 

Den som går i förskoleklass eller 
är yngre behöver inte testa sig. 

Förbjudet att komma in i Sverige 

Människor som kommer från ett EU-land, 
eller länderna Island och Lichtenstein   
får komma in i Sverige.  
Men bara om de testar sig.  

För andra är det förbjudet.  
Det är förbjudet också för de som kommer 
från Danmark och Norge. 
Bara de som bor på en sida av gränsen  
och arbetar på den andra sidan 
får komma in.  
Men reglerna för dem är också  
hårdare nu. De måste också visa att  
de är testade. 

Polisen kontrollerar att ingen försöker 
komma in i landet utan att testa sig.  

Det gäller från 6 februari till 31 mars. 

Här får du veta mer om vaccination 
Nu vaccinerar Region Kalmar län  
äldre personer och personal som 
arbetar med sjuka människor.  
I mitten av februari får alla som är 80 år 
eller äldre ett brev.  
Där står att de får komma och vaccineras. 
Efter en vecka till får alla som  
är 70 - 79 år samma brev.  
I början av mars får alla som är  
65 - 69 år brevet.  
I brevet står hur man ska göra för att boka tid. 
Kalmar län och ett annat län  
har vaccinerat flest människor i Sverige. 

För att man ska få veta mer om  
vaccinering har Folkhälsomyndigheten 
skrivit information.  
Den finns här.  
Öppna kameran på din telefon.  
Rikta den mot koden. 
Då kommer du till information 
Den är inte skriven på LättLäst svenska. 

Folkhälsomyndigheten 

Annan LättLäst information om Corona 
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