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Många poliser i Växjö (0:43 -> 1:27)

Hur många poliser är i Växjö? över 100 från hela landet

Varför är de där? samarbetar för att lösa brott med gäng

Vilka resultat har polisen åstadkommit (erreicht)? har hittat mycket droger och gripit
en person

Hur länge pågår polisinsatsen? hela veckan

Glosor: brott med gäng - Bandenkriminalität; gripa 4 grep gripit - greifen/verhaften; 
ett fusk - Betrug; ett vapen - Waffe(n)

Risken är störst för gamla (1:28 -> 2:54)

Hur många människor i Sverige har dött av viruset Corona? >2000

Hur gamla var de flesta som har dött? nästan 90% var över 79 år

Hur många av dem som har dött var under 50 år? bara en procent

Var bodde de flesta av dem som har dött? i Stockholm

Vad säger experten Johan Sundström? inte viruset utan åldern som gör att 
viruset är farligt

Glosor: en myndighet -er - Behörde; ta 4 reda på - herausfinden, ermitteln; ett 
blodtryck - Blutdruck; orolig - unruhig

Så är läget i Norden (2:55 -> 4:58)

Hur är corona-läget i Sverige? Skriv tre fakta!
I Sverige är skolorna öppna. Restauranger också. Det är förbjudet att besöka hem för 
gamla och att samlas i grupper med fler än 50 personer. Sverige har flest döda av 
länderna i Norden. 2274 personer har hittills dött.

Hur är corona-läget i Norge? Skriv två fakta!

I Norge har skolorna varit stängda. Men nu har många öppnat. Folk får också åka till sina 
sommarstugor igen. Men bara fem personer får träffas samtidigt. 193 personer har dött.
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Hur är corona-läget i Danmark? Skriv tre fakta!
I Danmark har mycket varit stängt. Men nu har skolorna öppnat igen. Vissa företag har 
också öppnat, till exempel frisörer. Barer är stängda och restauranger får bara sälja mat 
som folk kan hämta. Bara tio personer får samlas. 427 personer har dött.

Hur är corona-läget i Finland? Skriv två fakta!
Finland har hårda regler. Det är svårt att resa in och ut ur landet. Skolor är stängda. Inte 
fler än tio personer får samlas. Få blir smittade just nu. Experter i Finland tror att smittan 
kommer bli värst i höst i landet. 193 personer har dött.

Hur är corona-läget på Island? Skriv två fakta!
På  Island är mycket stängt. Bland annat gym och simhallar. Den som reser till Island får 
inte träffa folk på två veckor. Det är förbjudet att samlas fler än 20 personer. Island har 
testat en stor del av sin befolkning för smittan. 10 personer har dött.

Glosor: Norden = Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island; förbjudet - verboten

Det finns vaccin mot pollen (6:05 --> slut)

Vilka symptom får man om man är allergisk mot pollen?
täppt i näsan, nysningar, man känner sig trött

Vilka metoder finns det för att vaccinera sig mot pollen?
• med spruta en gång i veckan i tre månader, sedan en spruta var sjätte vecka i  

tre år; 
• äta tabletter varje dag i tre år

Glosor: ett vaccin -er - Impfstoff; vaccinera 1 - impfen; täppt - verstopft; en nysning 
-ar - Niesen; en brist -er - Mangel; en spruta - Spritze


