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Det här informationsbladet kommer från 
Krissamverkan Kalmar län. Under sommaren 
kommer ”Nytt om Corona” varannan vecka.  
Om det händer något viktigt kommer det 
oftare. 
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Om du ska resa- 
skydda dig och 
andra 
Regeringen säger att 
man kan resa i Sverige,  
och i några andra länder.  
Men bara om man är frisk 
och följer reglerna. 

Nu får vi resa i Sverige igen.  
Men viruset Corona finns kvar.  
Därför är det extra viktigt  
att fortsätta vara försiktig. 
”Håll i och håll ut!”  
säger Folkhälsomyndigheten. 

Många är lediga nu  
och är ute i solen.  
Det känns nästan som vanligt.  
Men viruset Corona har inte ledigt.  
I Kalmar län var det lugnt  
i början av juni.  
Nu kommer fler till sjukhusen igen.  
Ingen vet hur sommaren blir. 
Så du måste fortsätta att ta ansvar. 

”Du måste själv hålla avstånd till andra”,  
säger beredskaps-direktör Ana Norlén.  
Hon jobbar på Länsstyrelsen. 
 ”Om andra trängs eller kommer  
för nära dig – säg till!”. 
 
 

I den svenska lagen står  
att alla måste hindra att  
smitt-samma sjukdomar sprids.  
 
Därför har Folkhälsomyndigheten 
flera nya råd:  
- Åk bara tåg och buss om du måste:  
Gå eller cykla istället.  
- Om du måste åka tåg eller buss: 
Boka sitt-plats om det går.  
- Följ reglerna på resan!  
- Var inte i grupper med 
många andra.  
- Gå inte på dop, bröllop,  
begravningar och andra träffar 
med många människor.  

Snart kommer regler för  
badplatser och campingar.   

Resa till andra länder 
Åk inte utanför EU före 31 augusti.  
Det säger UD (Svenska utrikes-
departementet.) 
Om du måste åka  
kan du behöva 
en extra försäkring. 
Från 30 juni kan man resa till  
några länder inom EU. 
Men det kan ändras snabbt.  
På www.ud.se finns information 
(på svenska).  

”Håll i och håll ut!” 
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