NYTT OM

SVENSKA

CORONA
Snart får du resa
i Sverige - om du
är frisk och följer
reglerna
Från den 13 juni får du resa i Sverige.
Men faran är inte över.
Du måste följa reglerna och vara
frisk.
De flesta människorna har följt reglerna
under Corona-pandemin. Därför är det lite
bättre för Sverige nu.
Från den 13 juni får du resa i hela landet.
Men smittan finns kvar och kan spridas.
Därför måste alla ta samma ansvar som
tidigare. Alla måste följa råden. Och om du
är det minsta sjuk får du inte resa.
”Om man reser ska man verkligen tänka sig
för”, sa statsminister Stefan Löfven på en
presskonferens.
Campingplatser, tåg och bussar
och restauranger måste också följa hårda
regler. Besökare får inte vara nära varandra.
Det ska finnas information till dem som
kommer dit. Det ska också vara hygieniskt.
Därför har regeringen bestämt att
kommunerna får kontrollera att de följer
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reglerna. Länsstyrelsen ska hjälpa
kommunerna.
När Corona-viruset kom var det nytt.
Ingen visste något om det.
Men vi lär oss om viruset hela tiden,
och ändrar regler när vi lär oss mer.
Nu vet forskarna att vi måste fortsätta
att följa alla Corona-regler. Exempelvis att
inte vara nära varandra, och att inte vara där
det är trångt. Och att tvätta händerna.
Om smittan blir värre under sommaren
kan det komma nya regler.
Fler kommer att testas
Nu finns det tester som man kan lita på.
De visar om man har fått Corona-viruset och
blivit sjuk.
Därför kommer vi att testa fler personer och
att spåra smittan.
Exakt hur det ska gå till är olika i landet.
De som har symptom ska testas först.
Regionerna och staten diskuterar just nu hur
de ska göra testerna.
I vårt län är det Region Kalmar län som ska
testa. Testerna kommer att vara gratis. När
vi börjar testa så många personer får vi fler
svar. Då ser det ut som att fler är smittade,
men det är testerna som är fler.

Det här informationsbladet kommer från
Krissamverkan Kalmar län. Vi vill ge dig
korrekt information från länet. Det kommer fler
informationsblad under våren.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

