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bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra. 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

NYTT OM 

CORONA
 

Två nya regler om 
Corona 
1. Du får besöka äldre-boendet igen.
2. Alla vuxna ska stanna hemma
om någon i familjen får Corona.
Det är två nya regler från
Folkhälsomyndigheten.
Alla vuxna i familjen ska stanna 
hemma om en är sjuk 

Den som hostar, har feber eller  
ont huvudet kan ha Corona (covid-19).  
Då ska den personen ta ett test.  
Om testet visar att det är Corona 
ska alla som bor tillsammans stanna hemma. 

Barn som går på för-skolan 
eller i grund-skolan ska inte stanna hemma. 
De ska gå till skolan som vanligt.  
En frisk vuxen kan följa  
barnen och sen gå hem. 

Den läkare som ansvarar  
för testet (covid-19-testet)  
ringer till den som är sjuk. 
Sen kontaktas alla som bor  
tillsammans. Då berättar läkaren 
vad de ska göra (”förhållningsregler”). 
Efter det skriver läkaren ett intyg.  

De som har arbete och stannar hemma 
kan få löne-ersättning.  
De måste ha läkarens intyg  
för att få löne-ersättning.  

Om du gör ett själv-test  
och inte träffar en läkare,  
finns det ändå en läkare  
som har ansvar för ditt test. 

Det är den läkaren som ringer. 
Och som skriver intyget. 

Region Kalmar län har hand om sjukvården 
De vill att den som känner sig  
sjuk ska göra själv-test.  
Testen beställer du på webbsidan 1177.se.  

Då måste du ha Bank-Id.  
Om du inte har ett Bank-Id ska 
du ringa din hälsocentral.  

En glad nyhet – nu kan du 
besöka äldre-boende 

Många äldre människor blev  
smittade av Corona. 
Flera dog.  
Därför var det förbjudet att besöka 
äldreboenden. Men från 1 oktober kan du 
besöka äldre-boendet igen.  

Det är fortfarande risker för äldre. 
Därför måste alla vara mycket  
noggranna och försiktiga.  
Man ska följa särskilda regler.  
Du ska först ringa till  
boendet och fråga vilka regler de har. 
De är olika på olika äldreboenden.  

”Hela människan måste må bra,  
både fysiskt och psykiskt”.  
Det sa Anders Tegnell.  
Han är expert på Folk-hälso-myndigheten. 
”Därför måste människor  
kunna träffas igen.” 

Forskare, läkare och personal  
har lärt sig mycket om Corona. 
Mycket om skydd och säkerhet. 
Därför kan vi besöka äldre igen i Sverige. 
Men alla måste ta ansvar och  
följa reglerna.  
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