Skärpta allmänna råd
om covid-19 på Gotland
Spridningen av covid-19 ökar på Gotland. Om vi
ska kunna återgå till det normala, behöver vi alla
ta ansvar. Sprid inte smittan vidare.
Skärpta allmänna råd i korthet
Undvik att ha fysisk kontakt med andra
personer än de du bor tillsammans med.
Om du bor ensam, umgås endast med ett
fåtal vänner.
Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som
butiker, museer och gym.
Avstå från att delta i exempelvis möten,
konserter, föreställningar, idrottsträningar,
matcher och tävlingar.
De skärpta allmänna råden gäller till den
13 december och kan komma att förlängas.
Mer information och råden i sin helhet hittar
du på www.gotland.se/allmännaråd.

Deltagarbegränsning i Gotlands län
Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller en deltagarbegränsning på
maximalt åtta personer. Begränsningen gäller
tills vidare.
Läs mer om deltagarbegränsningen på
www.lansstyrelsen.se/gotland/corona

Det är allvar nu. Vi måste tillsamma
ns

Tidsbegränsad distansundervisning i gymnasieskolan
Folkhälsomyndigheten och regeringen har
beslutat att gymnasieskolorna ska övergå till
distansundervisning från och med måndag
den 7 december fram till den 6 januari.
Eleverna på Wisbygymnasierna kommer att
ha en extra studiedag 7 december. Gymnasiesärskolan ingår inte i beslutet.
Läs mer på www.gotland.se/109010

Har du bokad tid?
Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis
vårdbesök och medicinska undersökningar,
omfattas inte av rådet.

ta vårt ansvar.

Symtomfria barn bör stanna
hemma om någon de bor med
har covid-19
Från och med den 1 december bör även yngre barn
och elever under 16 år stanna hemma, om någon
de bor med har konstaterad covid-19. Detta efter
att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändrats.
Tidigare har endast vuxna samt barn och elever över
16 år omfattats av rekommendationen att stanna hemma, i det som kallas hushållskontakter vid covid-19.
Grundregeln är att man bör vara hemma i sju dagar
från den smittade personens provtagningsdatum.
Läs mer på www.gotland.se/hushållskontaktercovid

Verksamheter och besök

Det är viktigt att du söker vård om du har behov
av det och kommer på de besök du har blivit
kallad till.

För aktuell information och vad som gäller för
arbetsgivare och verksamheter, läs här:
www.gotland.se/allmännaråd

Tänk dock på att om du har symtom på covid-19
ska du undvika all nära kontakt med andra. Läs
mer om provtagning på www.gotland.se/testa

För aktuell information om vad som gäller kring
besök på särskilt boende, läs här:
www.gotland.se/besökvårdomsorg

Det senaste om coronaläget och lägesuppdateringar hittar du på www.gotland.se/corona
Information in other languages www.gotland.se/languages

