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Göteborgin Kaupungin tiedote covid19-
koronaviruksesta 

1.  

Göteborgin Kaupungin tiedote covid19-
koronaviruksesta 
Göteborgin Kaupungin tiedote covid19-koronaviruksesta 

2.  

Hei! 
Göteborgin Kaupunki haluaa tämän tietopaketin myötä jakaa vinkkejä kesään. Kerromme 

myös, kenen puoleen voit kääntyä, jos tarvitset apua tai haluat jutella huolistasi. 

Tänä vuonna kesästä tulee erilainen. Meidän täytyy jatkaa turvavälien säilyttämistä, jotta 

hidastamme tartuntojen leviämistä. Etäisyyttä täytyy pitää niin sisällä kuin ulkona eli 

kaupoissa, puistoissa ja uimapaikoilla. On myös tärkeää miettiä, miten voimme välttää 

matkustaessa ruuhkia. 

Meidän täytyy suojella toisiamme, vaikka se voi tuntua haastavalta. Ottamalla vastuuta 

voimme vaikuttaa. 

Göteborgissa on paljon kiehtovaa tekemistä. Vieraile mieluiten paikoissa, jotka ovat 

lähellä kotiasi. Ehkä löydät uuden suosikkipaikan sisältä, ulkoa tai digitaalisesti. 

Kiitos huolellisuudestasi! 

Yhdessä hidastamme viruksen leviämistä. 
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3.  
 

Apua on saatavilla 

Nuorelle 
Saatat kaivata ystäviä ja rutiineja koulujen ollessa kiinni. Jos kotonasi esimerkiksi 

riidellään ja tunnet olosi turvattomaksi, voit ottaa yhteyttä nuorisovastaanottoon tai 

Punaisen Ristin päivystävään ystävätoimintaan. 

Lue lisää: goteborg.se/covid19ung 

Riskiryhmään kuuluvalle 
Jos olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään, voit pyytää vapaaehtoista hoitamaan 

kauppaostokset puolestasi. 

Soita numeroon 073-839 86 88. 

Jos sinulla on oireita 
Pysy kotona, jos tunnet vähäisiäkin flunssan oireita. Lisätietoa covid19-koronaviruksesta 

ja sen hoidosta löytyy sivustolta 1177.se ja soittamalla 1177. 

Kaikilla on oikeus elää ilman väkivaltaa 
Apua on tarjolla, jos tunnet olosi turvattomaksi kotona tai olet huolissasi lähipiiriisi 

kuuluvasta ihmisestä. 

Lue lisää: goteborg.se/valdochhot 

Huolestuttaako oma taloustilanne? 
Voit saada maksutonta neuvontaa. 

Lue lisää: goteborg.se/privatekonomi tai soita 031-368 08 00. 

Haluatko puhua jollekulle? 
Punaisella Ristillä on auttava puhelin, joka tukee koronavirukseen liittyvissä huolissa. 

Lue lisää: rodakorset.se tai soita 0771-900 800. 
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4.  
 

Löydä jotain uutta 
Tässä vinkkejä ja inspiraatiota. 

• Turistitoimisto Kungsportsplatsenilla on auki koko kesän. Soita numeroon 031-

368 42 00. 

• Lue lisää kaikenikäisten elämyksistä ja aktiviteeteista: 

kalendarium.goteborg.se 

goteborg.com/upplevdittgoteborg 

5.  

Göteborgin Kaupungin sovellukset 
• Badplatsen näyttää kunnan uimarannat ja uimahallit. 

• Biblioteket kokoaa yhteen kaikki kaupungin 25 kirjastoa. 

• Lekplatsen vinkkaa uusista hauskoista leikkipuistoista. 

• Nextbike auttaa Styr & Ställ -pyörän vuokraamisessa. 

• Parkering Göteborg näyttää pysäköintialueet ja vapaiden paikkojen määrän. 

• Trafiken.nu Göteborg auttaa suunnitteleman auto- tai pyörämatkan niin, että 

vältät ruuhkan, 

• Västtrafik ToGo auttaa sinua suunnittelemaan matkasi joukkoliikennevälineissä. 

 

6.  

Muista nämä 
• Ota vastuu viranomaisten suosituksista. Pidä mielessä, että ohjeita saatetaan myös 

muuttaa. 

• Pyöräile tai kävele lyhyet matkat. Vältä joukkoliikennevälineitä Göteborgissa. 

• Tarkista ajankohtaiset aukioloajat ja huomaa, että tapahtumia on voitu perua. 

• Kerää mukaan omat roskasi. Huomioi paloriski ja tulentekokielto. 
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7.  
 

Löydä sinun Göteborgisi 

 
Tekemistä lapsille ja nuorille 
Göteborgin Kaupunki ja monet yhdistykset tarjoavat aktiviteetteja, joista useimmat ovat 

ilmaisia: goteborg.se/sommarlov 

Kuntoile ulkona 
Kävele, testaa ulkokuntosaleja tai lähde ilmaisille ryhmäliikuntatunneille: 

goteborg.se/aktiveradig 

Göteborgin kirjastot 
Lainaa kirjoja, musiikkia, elokuvia, lehtiä ja pelejä. Kaikki on ilmaista ja paljon on 

saatavilla myös digitaalisesti: goteborg.se/bibliotek 

Göteborgin taidekartta 
Löydä ulkoilmataidetta läheltäsi: goteborgkonst.se/konstkartan 

Kaupungin museot 
Nauti designista, käsitöistä, taiteesta ja historiasta. Ilmainen sisäänpääsy alle 25-

vuotiaille: goteborg.se/museer 

Iloitse vehreydestä 
Vieraile puistoissa, puutarhoissa ja luonnonalueista: 

goteborg.com/parker-och-tradgardar 

goteborg.se/utochnjut 

 

8.  

Yhteystiedot 
• goteborg.se 

• 031-365 00 00 

• goteborg@goteborg.se 

• facebook.com/goteborgsstad 

Göteborgin Kaupungin lehti 

vartgoteborg.se 

mailto:goteborg@goteborg.se
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Tietoa koronaviruksesta 
• krisinformation.se 

• 1177.se 

Tietoa muilla kielillä 

• krisinformation.se/languages 

• Länsi-Götanmaan aluehallinnon covid19-puhelinlinja, soita 08-123 680 00. 

Tämä esite on käännetty suomen lisäksi englanniksi, arabiaksi, persiaksi, somaliksi, 

bosniaksi, kroatiaksi ja serbiaksi: goteborg.se/covid19. 

 

9.  

Pidä turvavälit. Sinä voit vaikuttaa. Yhdessä 
hidastamme tartuntojen leviämistä. 
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