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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. Đây là hoạt động hợp tác giữa các phường, quận thuộc tỉnh 
Kalmar, Cơ quan Y tế khu vực Kalmar, Ban quản lý tỉnh Kalmar và tất 
cả các cơ quan chức năng trong tỉnh. Khi có khủng hoảng chúng tôi hỗ 
trợ nhau và cùng nhau ra quyết định. 
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TIN TỨC VỀ 

CORONA
 

Sẽ miễn phí vắc-xin 
phòng Corona trên 
toàn Thụy Điển 
Sắp có vắc-xin phòng Corona ở tỉnh 
Kalmar. Sẽ miễn phí cho mọi người. 
Hiện tại vẫn đang chờ phê duyệt các loại vắc-
xin khác nhau.   

Những loại sử dụng ở châu Âu cần phải được 
thử nghiệm cẩn thận ở EU trước.  

Trước khi thử nghiệm cẩn thận thì không được 
dùng vội. 

Ngay sau khi vắc-xin được chuyển tới Thụy 
Điển thì sẽ lập tức tiến hành tiêm phòng. Nếu 
các khâu vận chuyển và thử nghiệm diễn ra 
suôn sẻ thì trong tháng 1.2021 sẽ tiêm các liều 
đầu tiên. 

Những người cần vắc-xin nhất thì sẽ được 
tiêm phòng trước. Cơ quan Y tế Cộng đồng đã 
lên danh sách thứ tự ưu tiên. 

1. Những người sống ở các nhà dưỡng lão hay
sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà. 

2. Người làm việc với những người ở điểm 1.
Bao gồm cả nhân viên trong các nhà dưỡng
lão và nhân viên các bệnh viện và trung tâm
chăm sóc y tế khác.

3. Người sống cùng và tiếp xúc gần với những
người sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Những người đang sống trong các nhà dưỡng 
lão sẽ được tiêm phòng tại đó. Những người 
khác tự chủ động đặt lịch tiêm phòng. 

Gần đến thời điểm tiêm phòng sẽ có thêm 
thông tin cụ thể. 

Sau khi tất cả những người trong nhóm ưu tiên 
đã được tiêm phòng thì sẽ đến lượt những 
người khác. Cơ quan Y tế Cộng đồng tin rằng 
tới mùa thu 2021 sẽ đạt được tiêm phòng toàn 
dân.  

Các liều vắc-xin sẽ được nhập vào Thụy Điển 
theo từng đợt, sau đó được chia ngay tới các 
tỉnh/khu vực trong nước. Các tỉnh/khu vực sẽ 
là đầu mối chịu trách nhiệm việc tiêm phòng. 

Vắc-xin Corona sẽ là miễn phí cho toàn dân. 

Thụy Điển đã mua nhiều loại vắc-xin 
khác nhau 
Các loại vắc-xin hơi khác nhau một chút. 

Một số phù hợp với người già hơn. Số khác lại 
thích hợp hơn với những người có một số 
bệnh nền nào đó. 

Nhưng cụ thể thế nào chưa rõ lắm, cần phải 
theo dõi thêm. 

Các loại vắc-xin này là do các công ty khác 
nhau sản xuất. 

BỔ SUNG:  
Khi một người trong nhà bị nhiễm 
virus thì tất cả phải cách ly ở nhà. 
Nếu ai đó trong nhà đã xét nghiệm 
Corona (covid-19) dương tính thì tất 
cả những người sống cùng nhà cũng 
phải tự cách ly.  
Sau 7 ngày ở nhà và hoàn toàn không 
có triệu chứng gì thì người nhà có thể 
đi học hoặc đi làm trở lại. Người nào 
đã xét nghiệm thì phải ở nhà chờ thêm 
cho đến khi có kết quả. 
Kể cả trẻ nhỏ đang đi học hay đi nhà 
trẻ cũng phải ở nhà. 
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