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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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Chính phủ siết chặt 
các quy định 
Lây nhiễm tăng mạnh ở Châu Âu. Chính 
phủ Thụy Điển đề ra các quy định 
nghiêm ngặt hơn. 
Dịch gia tăng ở châu Âu và cả Thụy Điển. Để 
các nhân viên y tế đủ sức chăm sóc các bệnh 
nhân nặng nhất thì tất cả chúng ta phải tiếp tục 
ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 
Thủ tướng Stefan Löfven đã nhấn mạnh nhiều 
lần: ”Tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Lây nhiễm 
lan nhanh, nhân viên y tế và nhân viên các nhà 
dưỡng lão làm việc liên tục không được nghỉ”. 
Hiện giờ siết chặt thêm các quy định để người 
dân nắm rõ hơn cần phải làm gì. 
- Các cửa hàng không được quá đông khách.
Các chủ hiệu hay quản lý các trung tâm thương
mại phải xem xét và quyết định tối đa bao nhiêu
khách có thể vào cùng lúc mà vẫn bảo đảm an
toàn. Sau đó họ phải sắp xếp điều hành sao cho
số khách thực vào không vượt quá con số đó.
- Những ngày cuối năm, từ ngày Giáng sinh đến
Tết dương lịch, các cửa hiệu thường có khuyến
mại lớn. Năm nay yêu cầu tất cả các cửa hiệu
không tiến hành các hoạt động khuyến mại cuối
năm.
- Các trường trung học phổ thông phải dạy và
học từ xa đến ngày 24.1.
- Quy định 8 người giờ giảm xuống 4 người. Tối
đa 4 người được ngồi chung bàn khi ăn nhà
hàng. Các nhà hàng không được bán đồ uống có
cồn sau 8 giờ tối. (Áp dụng từ ngày 24.12)
- Tất cả những ai có thể làm việc ở nhà thì phải
làm việc ở nhà.
- Phải đeo khẩu trang khi đi tàu hay xe buýt vào
các ngày làm việc kể từ ngày 7.1. Nếu không có
khẩu trang riêng thì sẽ được nhận trên tàu, xe.
Áp dụng cả ở thành phố lẫn nông thôn.

Đeo khẩu trang khi tàu xe đông người 
Nghiên cứu không cho thấy việc sử dụng khẩu 
trang nói chung có giúp phòng chống dịch hay 
không. Nhiều nước dùng khẩu trang mà dịch vẫn 
lan mạnh. 
Tuy nhiên, Johan Carlsson – Giám đốc Cơ quan 
Y tế Cộng đồng – cho biết: ”Cách phòng chống 
dịch quan trọng nhất và hiệu quả nhất vẫn là giữ 
khoảng cách. Nhưng ở những chỗ không thể giữ 
khoảng cách thì khẩu trang có thể giúp phần 
nào”. 
Ngày 7.1 nhiều trẻ em bắt đầu đi học và nhiều 
người lớn bắt đầu đi làm trở lại. Tàu xe có thể có 
lúc bị đông. 

Hãy hỏi trường hay quận nếu bạn không 
chắc chắn 
Tất cả các quận đều đóng cửa thư viện, bảo tàng, 
bể bơi, trung tâm thể dục thể thao và các trường 
mẫu giáo mở (một dạng trường mẫu giáo đặc 
biệt). 
Một số quận có thể đóng cửa các cơ sở dịch vụ 
khác nữa.  
Luôn cẩn thận hỏi trường hay quận nếu bạn 
không chắc chắn điều gì. 
Lời chúc an lành và ấm áp 
Chúng ta đang ở một thời điểm đáng lo ngại. 
Nhưng Ủy ban Hợp tác chống khủng hoảng tỉnh 
Kalmar chúng tôi vẫn muốn gửi lời chúc Giáng 
sinh an lành và ấm áp tới độc giả Bản tin Corona 
và cảm ơn các bạn đã giúp chia sẻ bản tin tới 
nhiều bạn đọc khác. 
Mặc dù tình thế đang rối ren, chúng tôi vẫn hy 
vọng các bạn có những ngày nghỉ lễ Giáng sinh 
và Năm mới vui vẻ, hạnh phúc. 
Hãy tranh thủ ra ngoài hít thở không khí trong 
lành, và hãy tiếp tục giữ khoảng cách! 
Chúng ta cùng nhau cố gắng! 
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