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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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Luật mới sẽ giúp giảm 
lây nhiễm 
Quốc hội vừa thông qua luật khủng 
hoảng về Corona (Covid-19). Ai vi phạm 
có thể bị phạt tiền hoặc buộc phải đóng 
cửa. Luật có hiệu lực ngay lập tức. 
Trước đây Cơ quan Y tế Cộng đồng đã có nhiều 
khuyến nghị, nhưng tình trạng lây nhiễm vẫn lại 
gia tăng nên cần phải có thêm các biện pháp 
nghiêm ngặt hơn. Vì vậy tất cả các đảng có chân 
trong quốc hội đều biểu quyết thông qua một 
điều luật mới tên là Luật Đại dịch, có hiệu lực từ 
ngày 10.1. Điều luật này cũng tương tự như các 
khuyến nghị từ trước đến nay nhưng có những 
quy định cụ thể đối với các cửa hàng, địa điểm 
tổ chức tiệc, và có chế tài. Nếu không tuân thủ 
luật thì có thể bị phạt tiền hoặc phải đóng cửa 
tiệm. 
Các cửa hàng không được đông khách quá. Mỗi 
lần chỉ được nhận một số khách nhất định. Các 
tiệm phải có bảng thông báo ngoài cửa về số 
khách quy định. Ban Quản lý tỉnh phải kiểm tra 
để đảm bảo việc thi hành luật. 
Tiệc riêng tối đa 8 người 
Các bữa tiệc riêng, chẳng hạn tổ chức ở phòng 
họp của các khu dân cư hay các trung tâm tổ 
chức sự kiện, được tập trung tối đa 8 người. Ở 
một số nơi trên toàn quốc đã có người tổ chức 
tiệc lớn làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Từ giờ nếu 
không tuân thủ điều luật này thì cũng sẽ bị phạt 
như đối với các tiệm buôn bán: Ban Quản lý tỉnh 
có thể phạt tiền hoặc buộc đóng cửa các địa 
điểm đó. 
Bản thân bạn cũng phải có trách nhiệm 
Không chỉ các doanh nghiệp mà bản thân mỗi 
người đều phải có trách nhiệm để tránh lây 
nhiễm. Luật phòng tránh bệnh lây nhiễm của 
Thụy Điển nêu rõ tất cả mọi người đều phải góp 
phần phòng chống dịch. Luật cũng nói người bị 
nhiễm (hoặc nghi nhiễm) phải làm mọi cách có 
thể để bảo vệ những người khác, và cũng phải 
xét nghiệm. Nếu bị nhiễm thì phải hỗ trợ quá 

trình truy dấu lây nhiễm – tức là phải tiết lộ danh 
tính những người mình đã gặp và có khả năng 
cũng nhiễm bệnh. 
Học sinh phổ thông lớp 7-9 sẽ học từ xa 
Hầu hết các quận trong tỉnh đã quyết định học 
sinh lớp 7-9 sẽ học từ nhà. Chỉ riêng trường 
Emmaboda chọn cách học xen kẽ các đợt. 
Nhưng cũng như với các trường trung học, 
trường phổ thông vẫn mở cửa cho các học sinh 
cần hỗ trợ đặc biệt. Quy định dành cho cả học 
sinh trung học và học sinh phổ thông áp dụng 
đến ngày 24.1 – sau đó sẽ có quy định mới. 
Bạn có thể tự liên hệ với quận hoặc trường nếu 
bạn không rõ quy định ở địa phương. 
Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất 
đối với y tế tỉnh Kalmar! 
Tỉnh Kalmar chúng ta đang đứng trước khoảng 
thời gian khó khăn nhất từ trước đến giờ. Nhiều 
người bị nhiễm virus, nhiều người phải nằm viện 
và dịch bệnh vẫn đang tiếp tục lan nhanh. Số 
người cần nằm phòng chăm sóc đặc biệt và dùng 
máy thở cũng tăng nhiều. Cả tỉnh đang cần thêm 
nhiều giường chăm sóc đặc biệt. 
Lisa Labbé Sandelin – giám đốc dịch tễ thuộc Y 
tế tỉnh Kalmar khuyến cáo: ”Bạn hãy cư xử như 
thể bạn đã bị nhiễm, và như thể những người 
bạn gặp cũng đã bị nhiễm” 
Tỉnh đã bắt đầu tiêm phòng 
Gần 4500 người dân trong tỉnh đã được tiêm 
phòng - hầu hết là nhân viên và các cụ trong các 
nhà dưỡng lão, người lớn tuổi có sử dụng dịch 
vụ chăm sóc tại nhà và những người sống cùng 
nhà, nhân viên chăm sóc tại nhà. Nhân viên y tế 
chăm sóc bệnh nhân covid-19 cũng sẽ được tiêm 
phòng. Hiện tại Y tế tỉnh Kalmar đang quyết 
định sẽ tiêm phòng những người dân còn lại ra 
sao. Mục tiêu của chính phủ là trong vòng nửa 
đầu năm sẽ tiêm phòng được cho tất cả những ai 
muốn tiêm phòng. 
Cơ quan Y tế cộng đồng và các tỉnh trên toàn 
Thụy Điển sẽ dịch thông tin sang nhiều ngôn 
ngữ khác nhau. Bản tin Corona sẽ cung cấp 
thông tin cụ thể ngay khi có quyết định. 
Chúng ta cùng nhau cố gắng! 
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