
Vi har alla ett stort ansvar att skydda varandra
och främst de som riskerar att bli allvarligt 
sjuka, från coronaviruset. Om vi tillsammans 
minskar smittspridningen så ökar chansen att 
du, din vän, eller din äldre släkting, får bra vård 
om det skulle behövas.

Coronapandemin kommer tyvärr att påverka din 
student. Självklart ska den firas, men det måste
göras annorlunda. Det kommer att hållas en 
ceremoni för dig och dina klasskamrater, men 
den kommer att ske i mindre grupper. 

Det blir ett annorlunda utspring, men släkt och 
vänner kommer inte att kunna möta dig utanför 
skolan. Det kommer inte att bli någon marsch. 
Vi kommer att filma utspringet så att släkt och 
vänner kan se det digitalt. Genom att fatta beslut 
om sådana åtgärder tar Olofströms kommun 
ansvar, men arbetet för att minska smittsprid-
ningen måste vi göra tillsammans och där är du 
en viktig del. 

Du tar själv ansvar genom att följa Folkhälso-
myndighetens råd även efter att vi skiljts åt. Du 
ska inte fira tillsammans med andra om du 

uppvisar sjukdomssymtom. Uppmana vänner 
och släktingar i riskgrupper att fira dig på 
distans. Att ha en stor, privat fest är direkt 
olämpligt och Olofströms kommun avråder 
mycket starkt från firanden på lastbilsflak.

Studenten brukar ibland kallas steget ut i 
vuxenvärlden, men det är sällan man tvingas 
fatta ett så här ansvarsfullt beslut direkt efter 
utspringet. Följ Folkhälsomyndighetens råd och 
riktlinjer. Fira på distans och tacka dina äldre 
släktingar för studentpresenten över telefon. 
Det kommer att finnas tid att träffas och fira 
framöver. Tillsammans minskar vi smittsprid-
ningen för din och andras skull.

olofstrom.se/corona

Även i år är det viktigare än 
någonsin att fira studenten rätt
Årets student kommer återigen att bli annorlunda. 
Årets firandet är det viktigaste på många år. 
På rätt sätt kan det nämligen rädda liv.

Mer information 
Du kommer att få mer ingående information 
närmare studenten om de regler som ska följas.

På Folkhälsomyndighetens webbsida 
folkhalsomyndigheten.se finns alltid korrekt och 
aktuell information. 

Besök även olofstrom.se för att ta del av råd och 
riktlinjer från Olofstrom kommun.


