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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
 

Vaccin mot Corona 
blir gratis i hela 
Sverige
Snart kommer vaccin mot Corona. 
Det blir gratis för alla.
Nu väntar alla på att Corona-vaccinen 
ska blir godkända.  
Först kontrollerar EU att de är säkra. 
Innan de är kontrollerade kan de inte 
användas.  
Om det går bra, kommer vaccin i januari 
2021.  
När vaccinet kommer till Sverige börjar 
vaccinationerna direkt.  
Men man får inte allt vaccin på en gång.  
De som behöver vaccinet mest,  
ska få det först.  
Folk-hälso-myndigheten har bestämt vilka 
som ska vaccineras först. 
1. Personer som bor på särskilda boenden
för äldre eller har hemtjänst
2. Personal på äldre-omsorg och personal
inom hälsovård och sjukvård.
3. Personer som bor och har nära kontakt
med dem som har hemtjänst.

Personer som bor på boenden blir 
vaccinerade där.  
Andra får själva boka sin vaccination.  
Information om hur man bokar kommer sen. 

När alla i de grupperna är vaccinerade 
får andra vaccinera sig.  

Folk-hälso-myndigheten tror att alla 
är vaccinerade under hösten 2021. 
Vaccinet ska delas ut rättvist i EU.  
Därför får vi inte allt vaccin på en gång. 
När det kommer delas det ut direkt till 
regionerna.  
Det är de som planerar vaccinationerna. 
Vaccinet är gratis för alla.  
Sverige har köpt flera olika sorters vaccin. 
Vaccinen är lite olika. En del kan passa 
bättre för äldre.  
Andra kan passa bättre om man har vissa 
sjukdomar.  
Men det vet man inte just nu.  
Det undersöker man nu.  
Vaccinen kommer från flera olika företag. 

EXTRA:  
När någon i hemmet är smittad ska 
alla stanna hemma. 
Om någon hemma har testat sig och 
har Corona  
ska alla som bor där också stanna 
hemma. 

Den som har stannat hemma  
kan gå tillbaka till arbete eller skola. 
om den inte får några symptom efter 
sju dagar,  
Om man har testat sig måste man 
vänta på svar. 


