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Öppet brev från Borgholms kommun
- tillsammans minskar vi smittspridningen
Smittspridningen av covid-19 ökar nu snabbt i hela Sve-
rige, i länet och även i vår kommun. Skärpta råd gäller 
därför från och med 10 november i vår kommun och hela 
länet. Läget är allvarligt och det är extra viktigt att vi alla tar 
vårt ansvar och gör vad vi kan för att minska smittspridningen. 
Läs i detalj vad som gäller för olika verksamheter och aktivi-
teter på www.borgholm.se/corona. Råden beräknas gälla till 8 
december, men kan förlängas.

Genom att göra den här gemensamma kraftansträngningen 
tillsammans i vår kommun och i Kalmar län under några veckor 
kan förhoppningsvis den snabba smittspridningen av Covid-19 
bromsas. De uppoffringar var och en gör nu, begränsar för-
hoppningsvis de allvarliga konsekvenser som smittan kan få 
för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre 
sikt.

Vi vet att det är tufft men det är det enda alternativet vi har nu! 
Vi måste nu alla hjälpas åt - ju fler som följer råden de 
kommande veckorna, desto större chans har vi att bryta smitt-
spridningen!         
        
Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande 
Jens Odevall, kommunchef

     
• Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt 

med andra personer än de som du bor 
med. 

• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där 
människor samlas som butiker, köpcen-
trum, museer, bibliotek, badhus och gym, 
med undantag för nödvändiga besök i 
exempelvis livsmedelsbutiker och apo-
tek.

• Avstå från att delta i exempelvis möten, 
konserter, föreställningar, 
idrottsträningar, matcher och 
tävlingar. Idrottsträningar 
kan genomföras för barn 
och ungdomar födda 2005 
eller senare.  

Skärpta råd till alla som bor 
eller vistas i Kalmar län och i 

Borgholms kommun!



 💕 Ta hand om varandra - visa hänsyn och omtanke! 

Läs mer på 
• www.folkhalsomyndigheten.se
• www.regionkalmar.se
• www.1177.se
• www.krisinformation.se

Håll dig uppdaterad på 
www.borgholm.se/corona

För information på lättläst svenska och på olika 
språk / For information in other languages: 
www.borgholm.se/corona

• s. 
• Behöver du hjälp med att till exempel handla och 

göra ärenden är du välkommen att höra av dig till 
oss så lotsar vi dig till frivilligorganisationer; tele-
fonnummer: 0485 - 88 000 eller via e-post: kom-
mun@borgholm.se

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

• Besöksförbud gäller åter på våra vård- och om-
sorgsboenden - i första hand till 8 december.

Följ folkhälsomyndighetens 
rekommendationer

• Stanna hemma även om du bara känner dig 
lite förkyld, boka provtagning på 1177.se och 
följ instruktionerna.

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i 
minst 20 sekunder. 

• Håll avstånd till andra både inomhus och 
utomhus. 


