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Smittan sprids när vi
trängs och är nära

Tänk extra i sommar
Under sommaren är det många människor
i vårt län.
Tänk därför på att:

Corona-viruset sprids när vi trängs.
Då går det extra snabbt.

Om det är trångt på stranden
– gå till en annan plats.
Om det är trångt i affärer eller restauranger
– tala med ägaren, gå en annan tid.
Eller gå till ett annat ställe.

På flera platser i landet träffades studenter i
stora grupper.
De ville fira att skolan var slut.
Fler ungdomar smittades av viruset.
De flesta blev inte så sjuka,
men smittan sprids.
Corona-viruset växer när många trängs.
Därför måste stora fester, dop och bröllop
vänta tills smittan är borta.
Vid begravningar gäller särskilda regler.
Nya sätt att visa uppskattning och
respekt
Viruset sprids också när vi är nära varandra.
Du ska inte pussas, kramas eller ta i hand.
Man kan hitta nya sätt att hälsa.
Kanske vinka eller nicka?
Eller som när någon är sjuk:
lägga handen på hjärtat.
Visa respekt och vänlighet så här:
Gå inte hem till den som är sjuk
– ring istället.
Ta inte i hand eller kramas
– lägg handen på hjärtat, nicka eller vinka.
Var inte nära varandra
– hälsa på ett nytt sätt.
Det är svårt att inte få hälsa på ett
vänligt och respektfullt sätt.
Men det som är mest respektfullt
är att inte smitta andra.

Tänk på i vilka situationer du och din familj
behöver vara extra försiktiga.
Och när ni behöver ta extra ansvar.
Det bästa sättet att visa uppskattning och
respekt är att inte sprida smittan.
Ta inga risker – tänk själv!

Större risk att smittas
för taxi- och bussförare
Folkhälsomyndigheten har undersökt
hur olika yrken
smittas av Corona-viruset.
Risken för smitta är dubbelt så stor
om man kör taxi och buss,
eller jobbar som pizzabagare,
tolkar, eller med annan service.
Om du arbetar med det
ska du prata med din chef.
Du ska säga att du behöver ha skydd
för att kunna arbeta säkert.
De som arbetar i skolan har inte
större risk att smittas.
De som arbetar i vården ska få
en egen undersökning.

Det här informationsbladet kommer från
Krissamverkan Kalmar län. Under sommaren
kommer ”Nytt om Corona” varannan vecka.
Om det händer något viktigt kommer det
oftare.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

