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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 

 

Nu får alla över 
50 år vaccin 
 

I Västervik har Regionen  

drop-in- vaccination.  

Då kan man komma utan att boka.  

Det är 9 juni klockan 16.30-19.30  

på Esplanadens hälsocentral. 

Du måste ha med din legitimation 

och vara 50 år eller mer.  

 

I Nytt om Corona får du veta 

om det blir drop-in-vaccinationer  

på fler platser i länet.  

Det blir också lättare att boka  

vanlig tid för vaccination. 

Du kan ringa 0480-844 44.  

Tryck 2.  

Välj sedan den stad som ligger närmast dig.  

• Tryck 1 = Kalmar  

• Tryck 2= Oskarshamn  

• Tryck 3 = Västervik 

 

Vänta på svar eller lämna  

ditt telefon-nummer.  

Då ringer de dig. 

 

Du kan också ringa direkt till  

din hälso-central och boka där. 

Eller boka på hemsidan 1177.se. 

Informationen där är på  

svenska och engelska 

Smittan i Sverige går ner. 

Ändå ska alla som kan,  

vaccinera sig.  

Då kan vi stoppa Corona.  

Regionen vill att alla ska få vaccin 

innan sommaren är slut.  

Ändrade regler ska stoppa smitta 

Folk-hälso-myndigheten och Regionen  

har ändrat några Corona-regler. 

Men de vanliga reglerna gäller fortfarande.  

• Du ska hålla avstånd till andra 

människor 

• Du ska stanna hemma och ta prov 

om du är sjuk 

Det gäller både om du är vaccinerad  

och om du inte är vaccinerad. 

Om alla fortsätter följa reglerna 

och många vaccinerar sig 

kan Sverige släppa reglerna.  

Det tror Folk-hälso-myndigheten. 

Men det kommer att ta lång tid. 

Vi måste vara försiktiga. 

Ändringar från 1 juni 

Fler personer kan gå på  

guds-tjänster, på teater  

och fotbolls-matcher.  

Man får vara 50 personer  

om man har egen sitt-plats.  

Är man ute får man vara ännu fler.  

Restauranger får ha öppet till klockan 22.30. 

Många frågar om man får ha fester  

och träffas vid skol-avslutning.  

Folk-hälso-myndigheten säger nej.  

Man ska bara träffa familjen  

och personer man brukar träffar.  

Om man hyr lokal för att ha fest  

får man fortfarande bara vara 8 personer.    

Om det går bra  

och smittan inte ökar   

kommer nya regler den 1 juli. 


