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Öppet brev från Borgholms kommun
Sommaren vi har längtat efter är här, och vi hoppas 
att ni ska kunna njuta av sol, bad och sköna dagar, 
även om sommaren blir annorlunda i år. Vi måste alla 
hjälpas åt för att den ska bli så trygg som möjligt. 

Vi har ett gemensamt ansvar för att eliminera riskerna 
för smittspridning och skydda varandra. Liv och hälsa 
går alltid först. Följ Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och tänk på egenansvaret. Vi önskar er 
en omtänksam och ansvarsfull sommar!
                      Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande
                    Jens Odevall, kommunchef

 

   Allmänna rekommendationer
• Stanna hemma även om du bara 

känner dig lite förkyld. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och 

vatten i minst 20 sekunder. 
• Håll avstånd till andra både inomhus 

och utomhus. 
• Håll avstånd till andra på allmänna 

färdmedel. 
• Undvik fester, begravningar, dop, 

kalas eller bröllop. 
• Håll avstånd till andra på idrottsplat-

ser, badhus och gym och undvik att 
byta om i allmänna omklädningsrum. 

• Är du 70 år eller äldre är det extra 
viktigt att du undviker platser där 
människor samlas och att du be-
gränsar dina fysiska kontakter. 
 
             Källa: Folkhälsomyndigheten 



Undvik smittspridning
Ett av de viktigaste sätten för att undvika att sprida 
smitta är att undvika trängsel. Ta ditt egenansvar och 
håll avstånd!

• Det är fortsatt besöksförbud på kommunens 
omsorgsboenden för att skydda våra mest 
utsatta mot smitta.

• Behöver du hjälp med att till exempel handla 
och göra ärenden är du välkommen att höra av 
dig till oss, telefonnummer: 0485 - 88 000 eller 
via e-post: kommun@borgholm.se

• Känner du dig orolig med anledning av Corona 
kan du ringa kommunens kristelefon, vardagar 
kl. 8-10 på nummer: 0485 - 88 444. 

Sommaraktiviteter 
Tänk på att det också kan uppstå trängsel på stränder 
och vid besöksmål. Visa hänsyn och håll avstånd! Tips 
på vad du kan hitta på finns på 

•  www.borgholm.se/sommaraktiviteter

Med önskan om en skön sommar - ansvarsfull och omtänksam!

Läs mer på 
• www.krisinformation.se
• www.folkhalsomyndigheten.se
• www.1177.se
• www.borgholm.se/corona

För information på lättläst svenska och 
på olika språk / For information in other 
languages

• www.borgholm.se/corona

• Planera din handling så att det inte blir för 
många besök i mataffären. 

• Undvik att ta med hela familjen eller sällska-
pet in i affären. 

• Ta hjälp med handling om du tillhör en risk-
grupp eller känner av förkylningssymtom. 

• Umgås framför allt med familj och dem du 
vanligtvis träffar.

• För näringsidkare är det viktigt att se över 
sina verksamheter och utforma dessa så att 
trängsel inte uppstår. Kommunen har tillsyn 
över serveringar.


