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TILLSAMMANS 
PÅ AVSTÅND

Visst kan du fortsätta att ha roligt i coronatider! 
Och om vi bara visar lite extra hänsyn, undviker 
trängsel och långa köer så kan vi fortsätta att 
trä�as ute. Nu tar vi ansvar tillsammans. 
Fast på lite avstånd.

Vi är många som försöker anpassa oss till 
en ny och ovan situation. Om vi hjälps åt 
och använder vårt sunda förnuft kan vi 
hitta en medelväg där vi fortfarande kan 
umgås, men inte utsätta varandra för fara.

Tillsammans kan vi hjälpa till att hålla 
samhället öppet! Ett generellt tips är 
att undvika att umgås allt för tätt. För 
att vara på den säkra sidan bör du hålla 
en armslängds avstånd och inte utsätta 
dig för trängsel.
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HÅLL IHOP.
MED DISTANS.
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bJUCKA
PÅ EN LUCKA!

Visst kan du fortsätta att ha roligt i coronatider! 
Och om vi bara visar lite extra hänsyn, undviker 
trängsel och långa köer så kan vi fortsätta att 
trä�as ute. Nu tar vi ansvar tillsammans. 
Fast på lite avstånd.

Vi är många som försöker anpassa oss till 
en ny och ovan situation. Om vi hjälps åt 
och använder vårt sunda förnuft kan vi 
hitta en medelväg där vi fortfarande kan 
umgås, men inte utsätta varandra för fara.

Tillsammans kan vi hjälpa till att hålla 
samhället öppet! Ett generellt tips är 
att undvika att umgås allt för tätt. För 
att vara på den säkra sidan bör du hålla 
en armslängds avstånd och inte utsätta 
dig för trängsel.




