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Krissamverkan Kalmar län. Vi vill ge dig 
korrekt information från länet. Det kommer fler 
informationsblad under våren. 
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NYTT OM 

CORONA
 

Om man blir sjuk i 
covid-19   
De flesta som smittas av coronaviruset 
märker det inte. Men vissa personer 
blir sjuka och behöver vård. 

De flesta som smittas av sjukdomen covid-19 
märker det knappast. Kanske hostar man bara 
lite eller får feber. Men några kan bli mycket 
sjuka och behöva vård på sjukhus.  

Om man bara är lite sjuk kan man ringa till sin 
hälsocentral eller 1177. De säger ofta att man 
ska stanna hemma tills man är frisk igen. När 
man är frisk ska man vara hemma två dagar 
till innan man går ut.  

Man ska inte åka till hälsocentralen eller 
sjukhus om man känner sig lite sjuk. Man 
måste ringa först. Då får man veta vad man 
ska göra. Den som kanske har covid-19 ska 
tas om hand på ett särskilt sätt. Det är viktigt 
för att inte smitta andra.  

Den som blir mycket sjuk och får svårt att 
andas ska ringa 112. Då blir man hämtad av 
ambulans. Personalen som arbetar i 
ambulansen har särskilda skyddskläder. Bara 
den som är sjuk får följa med. 

Det är sjukhusen i Kalmar och Västervik som 
tar emot patienter med covid-19. Det är viktigt 

att vi inte smittar varandra. Därför kan man 
inte besöka någon på sjukhuset.  

Det är hårt arbete för personalen i länet. De 
arbetar mycket och behöver hjälpa varandra 
för att orka. Helst vill man anställa fler sjuk-
sköterskor och under-sköterskor för att göra 
det lättare, och för att personalen ska få 
semester i sommar.  

Tidigare var det problem att få tag på skydds-
utrustning på sjukhusen och i kommunernas 
boenden. Men det är bättre nu. 

- Just nu har vi skydds-utrustning till personal
och patienter på sjukhusen, säger
Martin Olsson som har hand om skydds-
utrustning i Region Kalmar län. Vi arbetar för
att få in ännu mer utrustning så att vi klarar
oss även om väldigt många blir sjuka längre
fram.

Många fler kan bli smittade i länet. Men 
sjukhusen och kommunerna klarar av det. 
Det finns plats för alla som behöver vård. 

Fakta 
Covid-19 är namnet på den sjukdom man 
får om man smittas med viruset corona. 
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