
Vi har alla en ursäkt. 
Är din bättre än någon annans?

Men alla 
andra…

Alla måste hjälpas åt att minska smittspridningen. 
Vi kan göra det genom att följa rekommenda-
tionerna från Folkhälsomyndigheten. En av dem 
är att du bör handla ensam – då ska man också 
fika ensam. Fler personer än nödvändigt ska inte 
samlas.

Tack för att du tar ansvar!

I samarbete med kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.



Vi har alla en ursäkt. 
Är din bättre än någon annans?

Ett litet avsteg 
kan jag väl 
få göra?

Alla måste hjälpas åt att minska smittspridningen. 
Vi kan göra det genom att följa rekommenda-
tionerna från Folkhälsomyndigheten. En av dem 
är att du bör handla ensam – då ska man också 
fika ensam. Fler personer än nödvändigt ska inte 
samlas.

Tack för att du tar ansvar!

I samarbete med kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.



Vi har alla en ursäkt. 
Är din bättre än någon annans?

Fast jag har 
ju redan haft 
corona...

Alla måste hjälpas åt att minska smittspridningen. 
Vi kan göra det genom att följa rekommenda-
tionerna från Folkhälsomyndigheten. En av dem 
är att du bör handla ensam – då ska man också 
fika ensam. Fler personer än nödvändigt ska inte 
samlas.

Tack för att du tar ansvar!

I samarbete med kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.



Vi har alla en ursäkt. 
Är din bättre än någon annans?

Något kul 
måste väl 
barnen ha?

Alla måste hjälpas åt att minska smittspridningen. 
Vi kan göra det genom att följa rekommenda-
tionerna från Folkhälsomyndigheten. En av dem 
är att du bör handla ensam – då ska man också 
fika ensam. Fler personer än nödvändigt ska inte 
samlas.

Tack för att du tar ansvar!

I samarbete med kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.


