NYTT OM

LÄTTLÄST

CORONA
Nytt corona-virus
ökar i länet
– barn kan också
smittas
Virus kan ändra sig.
Ändringarna kallas mutationer.
Forskare har hittat mutationer på
corona-viruset.
Den brittiska mutationen finns nu i Kalmar
län.
Den sprids lättare men är inte farligare.
Unga personer kan också smittas av den
brittiska mutationen.
Därför behöver barn också testas om de har
symptom.
Det säger Lisa Labbé Sandelin som är smittskydds-läkare.
Symptom kan exempelvis vara hosta, feber
ont i halsen, diarré eller ont i huvudet.
Barn testas på samma sätt som vuxna.
Ring din hälso-central och beställ test,
eller på www.1177.se
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Skolan kan stänga
Om barn i skolan blir sjuka
kan skolan stänga.
Då ska barnen vara hemma
medan skolan och experter undersöker
varifrån smittan kommer.
Om skolan stänger ska barnen inte gå på
fritids-aktiviteter eller träffa andra barn.
De ska inte heller träffa andra personer
utanför sin ”bubbla.”
De ska gå tillbaka till skolan när skolan
säger det.

Vaccinationerna i länet fortsätter
Alla i länet över 65 år vaccineras först.
Du får ett brev hem (på svenska)
när du kan boka tid.
Men det går långsamt med vaccinationerna nu.
Sverige har inte fått allt vaccin som vi beställt.
Dessutom är ett vaccin stoppat medan
forskare undersöker om det är säkert.
När vi får fler doser och vet att alla vaccin
är säkra, går det snabbare igen.
Du som är 18 – 64 år får vaccinera dig senare.
Då kommer information i annonser och
kampanjer.
Nytt om Corona berättar också när du kan
boka.

Påsklov

Alla har en ”bubbla”
”Bubblan” är den lilla grupp av personer
du träffar varje dag.
Exempelvis de du bor tillsammans med
och en eller två kompisar

Snart har alla skol-barn påsk-ledigt!
Då är det skönt för både barn
och vuxna att vara ute.
Men tänk på att hålla avstånd till andra.
Och gå inte ut om du eller barnen har
symptom.

Glad Påsk till alla!

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

