
Radio Sweden, to 23/9 -21 
 

Coronasmittan minskar i Sverige. Men på en del äldreboenden har smittan ökat lite 

igen. 

På ett äldreboende i Norra Norrland i Överkalix har åtta personer med covid-19 har 

dött under hösten. 

Ingela Erikssons mamma bor på det äldreboendet i Överkalix och hon är orolig för 
smittan. 

– Risken är ju att det tar sig in på min mammas avdelning också. Vi har levt så här nu 
i snart två år och det känns ju jättejobbigt, det sa Ingela Eriksson till P4 Norrbotten. 

Folkhälsomyndigheten kommer snart att besluta om vilka som ska få en tredje dos 
vaccin. Det säger Sara Byfors, på Folkhälsomyndigheten. 

I dag är det personer med nedsatt immunförsvar som får en tredje dos vaccin. 

– Syftet med den vaccinationen är att förhindra svår sjukdom och död. Vi kommer 
med besked i närtid om vilka, var, när och hur det ska gå till, sa Sara Byfors, 
enhetschef på Folkhälsomyndigheten på en pressträff idag. Hon sa också att smittan 
minskar i alla åldersgrupper. 

Den 29 september, försvinner nästan alla restriktioner mot coronaviruset i Sverige. 
Och rekommendationen om att man ska hålla avstånd till andra människor tas bort. 
Men, det här gäller inte för personer som är ovaccinerade. De ska fortsätta hålla 
avstånd, säger Folkhälsomyndigheten. Det är mycket större risk att ovaccinerade blir 
smittade av coronaviruset och smittar andra. 

Därför får ovaccinerade personer särskilda råd och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. De ska inte gå till platser med många människor, som 
konserter, teatrar, idrottsevenemang och stora fester. 

Ovaccinerade personer ska vara särskilt försiktiga med att träffa personer i 
riskgrupper. Till exempel äldre människor. 

Alla ska fortsätta stanna hemma om de får något symtom som kan vara covid-19. 
Och alla ska testa sig om man får symtom. Det gäller både för vaccinerade och 
ovaccinerade personer. Även barn som är över 6 år ska testas om de får symptom. 

Över 7 miljoner svenskar har fått vaccin mot coronaviruset. Men skillnaderna 
mellan olika grupper i samhället är stora. Yngre personer, personer med lägre 
inkomst och utrikesfödda har inte vaccinerat sig lika mycket som andra. Det är 
frivilligt att vaccinera sig. Men regeringens mål är att alla som kan vaccinera sig ska 
göra det. 

 


