Året Var
DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och
med hjälp av boende på Dalarö.
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2020.
Coronaviruset når Sverige/Dalarö.
Det första fallen i Sverige rapporteras i januari 2020.
Efterhand som antal smittade och dödsfall ökar sker rekommendationer, råd och restriktioner för
besök och sammankomster, för att minska smittspridningen.
Människor isoleras i stor utsträckning i sina bostäder under de år viruset härjar, viruset muterar och
kommer i olika intensiva vågor.
Många som drabbas behöver intensivvård och belastningen på sjukvården är periodvis enormt stor.
Det råder olika restriktioner i olika länder vilket skapar förvirring.
Världens läkemedelsindustri tävlar för att få fram ett skyddande vaccin.
När vaccin finns att tillgå i Sverige börjar man med de äldre och sänker efterhand åldersgränsen.
Folkhälsomyndigheten gör en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att
avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september 2021.
Steg fyra innebär bland annat att:
Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort.
De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort.
Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till
arbetsplatsen kan inledas.
Världen över fortsätter Covid-19 att skörda dödsoffer. I Sverige hösten 2021 finns fortfarande
ovaccinerade men dödstalet är lågt.
För Dalarö innebär det att
Föreningslivet avstannar när organiserade sammankomster förbjuds.
De som kan arbetar hemifrån rekommenderas att göra det.
Umgänge med släkt, vänner och barnbarn begränsas kraftigt.
Dalaröborna undviker att åka med kommunala färdmedel.
Vissa behöver hjälp med matinköp för att slippa exponeras sig för ev. smitta.
Serveringar och restauranger har inga eller få besökare.
Det här är coronavirus
Coronavirus är en familj av olika virus. Namnet kommer från att viruset ser kronliknande ut i ett
förstorat tillstånd. Det finns ett flertal olika coronavirus ‒ de flesta kan ses hos olika djurarter. Några
få typer av coronavirus kan smitta mellan djur och människor. Totalt finns sju typer av coronavirus
som kan drabba människor. De flesta ger enklare förkylning. Det senast upptäckta coronaviruset
SARS-CoV-2 kan ge mer allvarliga andningsbesvär. SARS står för Severe Acute Respiratory Syndrome
vilket översätts till svår akut respiratorisk sjukdom (lungsjukdom).

