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samarbete mellan länets alla kommuner, Region 
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myndigheter som finns i länet. Vid kriser i samhället 
bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra. 
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NYTT OM 

CORONA
 

Nu slipper äldre 
personer 
särskilda regler 
Nu tar Folk-hälso-myndigheten bort 
reglerna för äldre personer.  
De som är över 70 år.  
Nu måste alla ta ansvar så att  
de äldre inte smittas. 

Corona-viruset är farligare  
för äldre personer. 
Det kan också vara farligare  
om man har flera andra sjukdomar. 

När viruset kom till Sverige 
behövde äldre och sjuka  
vara mycket försiktiga.  

Folk-hälso-myndigheten sa att de  
inte skulle träffa andra människor. 
Då kunde de smittas.  
Det var också förbjudet  
att besöka äldre personer  
på sjukhus eller boenden.  

Men Corona har hållit på länge nu.  
Många äldre har känt sig mycket ensamma. 
De trodde att de inte fick gå ut och  
har stannat hemma för mycket.  

Många har blivit ledsna  
eller har fått psykiska problem  
när de inte har träffat andra människor. 

Men nu säger Folk-hälso-myndigheten 
att det ska vara samma regler  
för alla i samhället.  
Även de äldre.  

Man tar bort reglerna  
fast smittan ökar igen.  
Nu vet de flesta i samhället  
att man ska hålla distans till äldre. 
Exempelvis i affärer och på andra platser. 
Nu kan äldre träffa vänner  
som är helt friska.  
De kan också göra annat  
om alla är försiktiga.  

 ”Vi måste titta på hela människans hälsa.” 
Det säger Anders Tegnell  
på Folk-hälso-myndigheten.  
”Nu måste alla hjälpas åt”.  

Regeln om ”familje-karantän”  
är extra viktig nu.  
Regeln säger att om någon i familjen 
har testat sig och har Corona  
ska alla vuxna stanna hemma.  
De ska inte gå till jobbet eller till skolan. 

Men friska barn som går på förskola  
eller grundskola ska gå till skolan.  
En frisk vuxen får hämta eller lämna barnen 
och sedan gå hem igen. 


