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Bản tin bán nguyệt san 
Bản tin này do Ủy ban Hợp tác chống khủng hoảng của 
tỉnh Kalmar phát hành. Chúng tôi mong muốn cung cấp 
thông tin chuẩn xác trong tỉnh tới người dân. Trong thời 
gian hè ”Tin tức về Corona” sẽ phát hành hai tuần một 
lần. Nếu có sự kiện gì lớn xảy ra thì bản tin sẽ được 
phát hành thường xuyên hơn. 
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Vấn đề đi lại và 
việc phải ”Tiếp tục 
cố gắng và chịu 
đựng” 
Hiện nay Chính phủ đã công bố 
người dân được đi lại trong Thụy 
Điển và một số nước khác. Nhưng 
hãy lưu ý các quy định. Và hãy tiếp 
tục cẩn thận để bảo vệ bản thân và 
người khác. Từ ngày 13.6 chúng ta 
đã được đi lại trong Thụy Điển. 
Nhưng dịch bệnh chưa qua và việc 
tiếp tục cẩn trọng là đặc biệt cần 
thiết. 
Cơ quan Y tế Cộng đồng yêu cầu mọi 
người ”Tiếp tục cố gắng và chịu đựng”. 
Điều này có nghĩa là bạn phải tiếp tục nâng 
cao trách nhiệm của bản thân cũng như phải 
”chịu đựng” thêm chút nữa. 

Khi được nghỉ và ra đường đón ánh nắng 
ngày hè chúng ta rất dễ lơ là bệnh dịch. Mọi 
thứ tưởng như đã trở lại bình thường, 
nhưng bệnh dịch không nghỉ hè như ta. 

Ở tỉnh Kalmar đầu tháng 6 tình hình có vẻ 
ổn, nhưng giờ lại có thêm nhiều người phải 
vào viện. Cả mùa hè sẽ ra sao hiện không ai 
biết chắc. Vì vậy, hãy ”tiếp tục cố gắng và 
chịu đựng” – tức là bạn đã có trách nhiệm 
với bản thân và xã hội. 

Ana Norlén – giám đốc điều phối tình trạng 
khẩn cấp của tỉnh – đã nói: ”Tự bạn phải để 
ý giữ khoảng cách với những người khác. 

Và nếu thấy người khác đến gần mình quá 
hay tập trung đông đúc thì hãy nhắc họ. 

Theo luật phòng chống dịch bệnh của 
Thụy Điển thì mọi người dân đều phải 
góp phần khống chế dịch bệnh lây lan. Vì 
vậy Cơ quan Y tế Cộng đồng đã bổ sung 
một số khuyến nghị mới: 

Chỉ đi các phương tiện giao thông công 
cộng nếu không còn cách nào khác. Hãy đi 
bộ hay đi xe đạp nếu có thể. 

Nếu nhất thiết phải đi các phương tiện công 
cộng, hãy chọn tàu hỏa hay xe buýt bạn có 
thể đặt chỗ trước. Và hãy tuân thủ các quy 
định trong suốt chuyến đi. 

Không tập trung hội họp đông người. Hãy 
hoãn các lễ rửa tội, ma chay hiếu hỉ đình 
đám và các sự kiện đông người khác. 

Sắp tới cũng sẽ có các quy định liên quan 
đến các bãi tắm và các khu cắm trại. 

Đi nước ngoài 
Bộ Ngoại giao Thụy Điển khuyến cáo 
không nên đi lại ngoài khu vực EU cho tới 
ngày 31.8. Khi Bộ Ngoại giao khuyến cáo 
không nên đi mà bạn vẫn phải đi thì bạn có 
thể phải mua thêm bảo hiểm.  

Từ ngày 30.6 chúng ta có thể đi một số 
nước trong EU. Nhưng các quyết định có 
thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trên trang web 
UD.se có thông tin cập nhật (bằng tiếng 
Thụy Điển). 

Các nước khác nhau sẽ có các quy định 
khác nhau về việc người dân cần bảo vệ 
bản thân như thế nào. 
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