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Advice for everyone:
• Don’t go to places with many people.
• Work from home, if that’s possible.
• Stay 2 meters away from2.other
people. For example when you go to the supermarket.
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Advice for people who are older, not very healthy or have a disease:
• Don’t take the bus, tram, metro or train, if that’s possible.
• Friends and family are not allowed to visit you at home if they have complaints
(a cold, coughing, sore throat, fever).
• You are also not allowed to visit other people if they have complaints.
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