
  
 
 
  
 

 
 
 

LÄTTLÄST 
NR 26 

JANUARI 2021 
 

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. 
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Ny lag om Corona 
Nu finns en lag om Corona (covid-19).  
Lagen gäller redan nu. 
Den som bryter mot lagen kan få böter.   
 
Smittan ökar i Sverige igen.  
Folk-hälso-myndigheten har skrivit 
många råd. 
Råden handlar om hur vi ska göra  
för att inte smittas  
eller smitta andra. 

Men nu har det också kommit en lag. 
Lagen kallas för Pandemi-lagen  
eller covid-19-lagen. 
Den gäller från 10 januari. 

Affärer och andra lokaler 
Lagen säger hur många  
människor som får träffas i fest- 
lokaler och andra lokaler. 
Den sätter också gränser för butiker. 
Det får inte vara för trångt. 

Alla butiker måste räkna ut 
hur många som kan vara i  
butiken. Sen ska de sätta ut 
en skylt om hur många som får 
vara där samtidigt.  

På privata fester i förenings-lokaler  
eller fest-lokaler får det bara vara  
8 personer.  
Det står också i lagen. 
Om man inte följer lagen kan den  
som har lokalen få böta. 

Eller så kan den tvingas att stänga 
lokalen helt.   
Länsstyrelsen ska kontrollera  
att lagen följs. 
Lagen gäller inte hemma hos någon. 

Du har också ansvar 
Du och alla har ansvar för att inte  
sprida smitta.  
Det finns en lag i Sverige om det också.  
Där står att varje person ska hjälpa till  
så att smitta inte sprids.  
Det står också att man måste skydda  
andra om man vet eller tror 
att man är smittad. 
Då måste man också ta prov och  
hjälpa till att spåra smittan.  

Högstadie-barn ska studera på distans 
I nästan alla kommuner i länet 
ska barn på högstadiet  
studera hemifrån. 
Bara i Emmaboda är det andra regler.  
Där ska barnen vara i skolan ibland. 
Men alla hög-stadie-skolor är öppna  
för barn som behöver extra stöd.  
Fråga skolan eller kommunen  
om du vill veta mer. 
Det gäller till 24 januari. 

Svåraste Corona-tiden i Kalmar län! 
I Kalmar län har vi nu den  
jobbigaste tiden hittills.  
Många är smittade.  
Många ligger på sjukhus och  
smittan fortsätter att spridas.  
De som behöver intensiv-vård har  
också ökat mycket.  
Var försiktig och följ alla råd! 

Vi håller ut tillsammans!  
 
Information om covid-19 på 
många språk. 
Rikta mobilens kamera mot koden. 
Där är flera webb-länkar.  
Där finns information på många 
språk.  
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