NYTT OM

LÄTTLÄST

CORONA
Varning! Smittan
sprids mycket i
Kalmar län!
Nu sprids smittan mycket i Kalmar län.
Nästan mest i hela Sverige.
Därför har smitt-skydds-läkare
Lisa Labbé Sandelin
satt hårdare regler igen.
• Vuxna får inte träna inne
• Unga som idrottar får inte tävla
• Du får inte ordna fester eller fira
hög-tider.
• Det får inte komma publik
Det gäller till 16 maj!
Då får du ny information.

Vaccinera dig – så kan
samhället öppna
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Just nu får du som är 50 till 59 år
vaccinera dig.
Men du måste ALLTID boka tid
innan du kommer.
Boka tid för vaccination
Du kan vaccineras på din hälso-central.
eller på en stor vaccinations-central.
De finns i Kalmar, Oskarshamn och
Västervik.
Boka tid på webb-sidan 1177.se
om du kan engelska eller lite svenska.
Annars ring till Regionen.
De har nummer 0480-840 00.
Be att de kopplar dig till din hälso-central.
Om vi inte stoppar smittan nu
kan viruset ändras.
Det kan också komma nya
utbrott.
Sprid information om vaccinering
Många som är födda i andra länder
än Sverige,
har inte har vaccinerat sig.
Det visar Folk-hälso-myndigheten statistik.

När nästan alla har vaccinerat sig
kan samhället öppna igen.
Ungefär 30 % av alla vuxna svenskar
har fått en vaccin-spruta.
Det säger Lena Hallengren.
Hon är social-minister i Sverige.

Kanske hittar inte de personerna information.
Du kan hjälpa till att sprida information.
Berätta när man kan vaccinerna sig
och hur man kan boka.

Här finns filmer på olika språk.

Det är bra att så många har
vaccinerat sig!
Men vi måste bli bättre.
När många är vaccinerade
sprids inte smittan lika fort.

Håll mobilens kamera
mot koden.
Då öppnar film-sidan.

I Kalmar län vaccineras man
efter ålder.

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

