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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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TIN TỨC VỀ 

CORONA
 

Quy định 8 người 
áp dụng từ ngày 
24.11 
Lây nhiễm ở Thụy Điển tiếp tục gia 
tăng. Bởi vậy, hiện có thêm nhiều hạn 
chế và khuyến cáo mới. Không tổ chức 
hội họp hay các sự kiện công cộng tập 
trung quá 8 người. 
Chính phủ, Cơ quan Y tế Cộng đồng và tất cả 
các cơ quan chức năng khác đều đang cố gắng 
hợp tác để hạn chế lây nhiễm. Vì vậy các cơ 
quan phải tiếp tục đề ra các quy định mới. Một 
số quy định áp dụng trên phạm vi cả nước. 
Một số khác thì chỉ áp dụng ở một số tỉnh, 
thành. 

Các quy định quan trọng nhất vẫn tiếp tục 
được áp dụng trong toàn Thụy Điển: giữ 
khoảng cách, rửa tay và ở nhà khi có triệu 
chứng nhiễm Corona (Covid-19). 

Một quy định mới trên toàn quốc là các sự 
kiện, hội họp công cộng chỉ được tập trung tối 
đa 8 người. Riêng các đám tang được tập 
trung tối đa 20 người. 

Điều này có nghĩa là cảnh sát có quyền chặn 
hay giải tán các nhóm nếu tập trung quá số 
quy định. Người đứng ra tổ chức tụ tập có thể 
bị phạt tiền hoặc phạt tù 6 tháng.  
Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 
24.11 và kéo dài 4 tuần. Nếu khi đó tình hình 
dịch không khá hơn thì các hạn chế có thể tiếp 
tục tới Giáng sinh hay Tết dương lịch. 

Lại có quy định mới đối với các nhà 
dưỡng lão 
Hồi mùa xuân và đầu thu có quy định cấm 
thăm viếng các nhà dưỡng lão. Sau đó thì 

được phép. Nhưng hiện giờ virus đã quay trở 
lại. Do đó, chính phủ quyết định Cơ quan Y tế 
Cộng đồng được phép đề ra các lệnh cấm cục 
bộ đối với các nhà dưỡng lão. Có nghĩa là có 
thể có các quy định khác nhau ở các nhà 
dưỡng lão trên toàn quốc. Chỉ cấm ở những 
nơi cần thiết. 

Một điểm khác biệt so với trước là người sống 
ở nhà dưỡng lão được gặp vợ hay chồng mình. 
Trước đây không được. 

Nếu muốn đến thăm một nhà dưỡng lão thì 
bạn phải gọi điện trước để hỏi xem có được 
đến không. Quy định này áp dụng từ ngày 
21.11 tới tháng 2.2021. 

Tin tốt – có thể sắp có vắc-xin 
Nhiều công ty dược đang chế tạo vắc xin. Một 
số cho biết đầu năm tới có thể có vắc-xin 
chống Corona. Tuy nhiên sẽ chưa đủ vắc-xin 
ngay cho toàn dân. Sẽ ưu tiên tiêm phòng 
trước cho người lớn tuổi, người ốm và nhân 
viên y tế. 

Nếu mọi việc ổn thỏa thì mùa thu năm 2021 
toàn dân ở Thụy Điển có thể được tiêm phòng. 
Nhưng hiện tại chưa thể nói chắc chắn. 

Một số ví dụ về tụ họp công cộng 
Biểu tình, thuyết giảng công cộng, tập 
trung hành lễ tôn giáo, nhà hát kịch, rạp 
chiếu phim, ca/hòa nhạc, v.v.. 

Một số ví dụ về sự kiện công cộng 
Thi đấu hay trình diễn thể thao, ca múa 
nhạc, công viên giải trí, họp chợ, triển lãm 
Các quy định này không áp dụng đối với 
trường học, giao thông công cộng, và các 
siêu thị, cửa hàng. Cũng không áp dụng 
đối với các cuộc tụ tập riêng tư, nhưng 
chính phủ cũng hi vọng người dân hiểu 
rằng việc tụ tập đông người là không nên. 
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