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En ny förödande våg av
smitta hotar – gör rätt nu
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SVERIGE ENSAMT KVAR. Virologen Lena Einhorn är en av undertecknarna från Vetenskapsforum covid-19 som nu manar Folkhälsomyndigheten till en mer vetenskaplig

hållning.
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