NYTT OM

LÄTTLÄST

CORONA
Bara 8 personer får
vara på en
samman-komst
Fler smittas av Corona-viruset igen.
Därför kommer nya råd och regler.
Nu får bara 8 personer får vara
på ”allmänna samman-komster”.
En ”allmän samman-komst”
är till exempel demon-stra-tioner
och konserter.
Det kan också
vara religiösa träffar.
Den enda gången man får vara
flera personer är på en begravning.
Då får 20 personer vara med.
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Sedan blev det tillåtet igen.
Men nu har viruset kommit tillbaka.
Då kan det bli lokala förbud.
Om du vill besöka ett boende
måste du ringa dit och fråga
om du får komma.
Det gäller från 21 november
till februari 2021.
Goda nyheter – vaccin kan komma
snart
Sverige ska köpa vaccin mot Corona.
Det kan finnas i början av nästa år.
Då vaccineras de äldre och de sjuka först.
Sedan vaccineras de som arbetar i vården.
Efter det kan alla andra vaccineras.
Om allt går bra
kanske alla i Sverige
är vaccinerade nästa höst.

Polisen kan stoppa ”samman-komster”
med fler än 8 personer.
Den som ordnar en
allmän sammankomst
kan få böter eller fängelse i 6 månader.
Regeln gäller från 24 november.
Sen fortsätter den i fyra veckor.
Om många fler blir sjuka
kan reglerna fortsätta över jul och nyår.
Regeringen och alla andra myndigheter
försöker hindra smittan.
Därför sätter man nya regler.
En del regler gäller hela landet.
Andra regler gäller bara vissa län.
Nya regler för äldre-boenden
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FAKTA
Allmän samman-komst
de-monstra-tioner,
religiösa träffar, teatrar,
biografer, konserter.
Man får inte heller vara
fler än 8 personer på
tävlingar, marknader och
mässor.
Regeln om 8 personer gäller inte hemma
eller för skolor, bussar och affärer.
Men regeringen säger att människor
måste förstå
vad som är rätt.
Man ska ändå bara vara
tillsammans med människor
i sitt eget hushåll.

Förut fick man inte besöka
äldre-boenden.
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

