Svenska myndigheter kommunicerar samlat om covid-19 och vikten av att fortsätta följa rådande restriktioner. Nu finns en film
med budskapet om att fira en coronasäker valborg.
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Ha en coronafri valborg önskar svenska
myndigheter
Svenska myndigheter kommunicerar samlat om covid-19 och vikten av att
fortsätta följa rådande restriktioner. Nu finns en film med budskapet om att
fira en coronasäker valborg.
Valborg är en högtid då många är vana vid att samlas runt en majbrasa. Men i
år blir det inga folksamlingar på kommunala festplatser eller andra
arrangemang som samlar många människor. I stället erbjuder flera kommuner

och andra arrangörer coronasäkra valborgsevenemang som alternativ,
exempelvis digitala valborgskörer.
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelserna önskar en
coronasäker valborg med hjälp av en studentkör som sjunger in våren på ett
annorlunda sätt och med anpassade budskap om att vi alla behöver fortsätta
ta ansvar för att inte bidra till smittspridningen.
- Vi längtar alla väldigt mycket efter att få göra en massa saker tillsammans
med andra, inte minst nu med våren. Men vi måste orka kämpa lite till och
envist fortsätta ta ansvar, var och en av oss. Med filmen vill vi uppmuntra alla
som avstår en massa saker och har gjort så länge, att orka lite till, säger
Teresa Palmquist, enhetschef vid MSB.
MSB, tillsammans med andra myndigheter, har sedan pandemins början
arbetat med olika kommunikationsinsatser för att nå ut så brett som möjligt i
samhället med budskap kring aktuella råd och rekommendationer. Nu
fortsätter planeringen inför vårens och sommarens alla helger och ledigheter
med kompletterande material och budskap, både till specifika målgrupper
som arbetsgivare och skolor, som till den bredare allmänheten.
- Budskapen kommer fortsatt att ha fokus på de grundläggande
rekommendationer som gäller om avstånd och begränsade kontakter, men
syftet är också att lyfta och bekräfta alla som så tålmodigt tar sitt ansvar. Vi
måste fortsätta lite till, säger Teresa Palmquist.

Se YouTube-videon här

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att
utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi
bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de
inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se
till att samhället lär sig av det inträffade.
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