Smittspridningen ökar
Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt
i landet. För att begränsa spridningen
och belastningen på vården är det viktigt
att alla följer aktuella råd och rekommendationer. Tänk bland annat på detta:
• Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer
med trängsel.
• Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet
nära kontakter inomhus genom att avstå
från större middagar och fester samt
liknande sociala sammanhang.
• Arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
• Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken
om det inte går att hålla avstånd.
• Stanna hemma och testa dig vid symtom.
Om testet visar att du har covid-19 ska du
stanna hemma minst sju dygn efter att du
fick de första symtomen.
• Stanna hemma medan du väntar på ditt provsvar.
 Läs mer på www.gotland.se/rekommendationer

Besöksrestriktioner på
Visby lasarett

Med anledningen av den kraftigt ökade
smittspridningen av covid-19, har besöksrestriktioner införts inom slutenvården
på Visby lasarett samt inom psykiatrins
heldygnsvård.

Tack för att du tar ditt ansvar! Tillsam
mans bromsar vi smittan.

Intervallet
mellan dos 2
och dos 3 kortas

Folkhälsomyndigheten har beslutat
att tiden mellan andra och tredje dosen
covidvaccin kortas till fem månader för
alla över 18 år.
Tidigare var det rekommenderade intervallet sex
månader för personer under 65 år, men det är nu
ändrat till fem månader. Syftet med det ändrade
intervallet är att fler ska kunna vaccineras med sin
påfyllnadsdos tidigare.
Bokningen av dos 3 är öppen för dig som fick dos 2
senast den 1 september. Du kan boka tid antingen
i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen på
0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30).
Du kan också välja att ta din tredje dos på drop-in
på Ica Maxi arena. Om du har en bokad tid sedan
tidigare är det dock viktigt att du bokar av den
när du vaccinerat dig på drop-in. Öppettider för
drop-in-mottagningen finns på www.gotland.se/
dropinvaccination.
 Läs mer på www.gotland.se/covidvaccin

Detta gäller för dig som ska besöka en person på
vårdavdelning:
• Var sparsam med dina besök
• Använd munskydd
• Max två besökande åt gången
• Du ska vara frisk och symtomfri
• Har du träffat någon med bekräftad covid-19
måste du avvakta 14 dagar innan du kommer på
besök på vårdavdelningen.

Lådorna med provtagningskit flyttas

 Läs mer på www.gotland.se/besokvardomsorg

 Läs mer på www.gotland.se/testa
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Från och med måndagen den 17 januari finns provtagningskiten att hämta på baksidan av Rådhuset
på Visborg i Visby.
Det är lådorna som tidigare stod vid huvudentrén
på Korpen och vid huvudentrén på lasarettet som
flyttas för att öka tillgängligheten och förbättra
trafiksituationen. Lådorna i Slite och Hemse finns
kvar i anslutning till vårdcentralerna.

