
 
 
 
 
 

Ta ditt ansvar och skydda dig själv och andra! 

 
 
 
 
www.skelleftea.se/coronavirus 

Information till dig som är 70 år eller äldre samt 
till dig som har en underliggande sjukdom. 
 
Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas. Ta därför råden och 
varningarna om coronaviruset på allvar: 
 

- för att hålla dig frisk och inte riskera att bli svårt sjuk 
- för att inte smitta andra 
- för att avlasta sjukvården och all sjukvårdspersonal 

 
Om du blir smittad av coronaviruset är risken stor att du blir allvarligt sjuk. I värsta fall är 
sjukdomen livshotande. Om många blir allvarligt sjuka samtidigt har sjukvården svårt att 
vårda alla. Det kan bli brist på sjukvårdsplatser, sjukvårdsmaterial och sjukvårdspersonal. 
Risken finns att det blir så – om vi inte lyckas hålla nere takten i smittspridningen. Här kan du 
hjälpa till! Vi har alla ett personligt ansvar i kampen mot coronavirusets spridning. 
 

Hur kan du ta ansvar? 
 

• Försök att hålla dig hemma eftersom du tillhör en riskgrupp. 
• Undvik att åka buss, handla i affärer eller vara i lokaler där det är många människor 

samtidigt. 
• Be om hjälp att handla mat och utföra andra ärenden för att undvika kontakt med 

andra människor. (Röda korset kan hjälpa till med hemleverans av mat och dagligvaror.) 
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. 
• Om du är sjuk stannar du hemma för att ta hand om dig själv och inte smitta andra. 

 
De här åtgärderna gäller under en begränsad tid. Försök att sysselsätta dig med något du 
tycker om under tiden. Du kanske kan vistas ute i friska luften, tala i telefon med nära och 
kära eller hålla kontakten via dator?  
Fler tips hittar du på www.skelleftea.se/coronavirus, klicka på För dig som är 70+  
eller skanna QR-koden här nedan. Alternativt ring kundtjänst på 0910-73 50 00. 
 


