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CORONA
Phải xét nghiệm
mới được nhập
cảnh vào Thụy Điển
Người có quốc tịch nước ngoài muốn
vào Thụy Điển phải xét nghiệm corona
(covid-19). Xét nghiệm phải làm trong
vòng 48 giờ trước thời điểm nhập cảnh
và chứng nhận phải ghi rõ không nhiễm
bệnh (tức là ”âm tính”). Quy định này
không áp dụng đối với trẻ em dưới 18
tuổi, người định cư ở Thụy Điển hay
công tác trong một số ngành đặc biệt.
Vẫn tiếp tục cấm nhập cảnh đối với người ngoài
khu vực EES* và Anh, Danmark và Nauy.
Trước đây những người qua lại biên giới Thụy
Điển – Nauy và Thụy Điển – Đan Mạch thường
xuyên (sống ở bên này nhưng làm việc ở bên kia
biên giới) được vào Thụy Điển. Tuy nhiên quy
định mới sẽ nghiêm khắc hơn cả với những
người này. Họ cũng phải trình chứng nhận xét
nghiệm âm tính.
Công dân Thụy Điển luôn được phép nhập cảnh,
nhưng phải xét nghiệm ngay sau khi nhập cảnh
và xét nghiệm lần hai sau 5 ngày. Quan trọng là
phải ở nhà cho đến khi nhận được kết quả xét
nghiệm. Tất cả người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở
lên phải xét nghiệm khi về Thụy Điển. Cảnh sát
và nhân viên các cơ quan chức năng khác cùng
hỗ trợ kiểm soát biên giới.
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nhận được thư mời tiêm phòng. Sau đó một tuần
thì mọi người 70-79 tuổi sẽ có thư. Và đầu tháng
3 mọi người dân 65-69 tuổi sẽ nhận được thư
mời.
Trong thư sẽ nói rõ cách đặt lịch tiêm phòng.
Tỉnh Kalmar và một tỉnh khác là hai tỉnh đi đầu
trong công tác tiêm phòng cho người dân.
Cơ quan Y tế Cộng đồng cung cấp nhiều thông
tin để giúp người dân hiểu rõ hơn về việc tiêm
phòng: Những ai được tiêm phòng, việc tiêm
phòng diễn ra như thế nào, phải làm gì nếu có
bệnh khác, khác biệt về tuổi tác ra sao, v.v…
Xem thông tin ở đây:
Hướng máy ảnh điện thoại về phía mã QR

Tiếng Anh và tiếng Thụy Điển
Cơ quan Y tế Cộng đồng
Các thông tin khác về corona (covid-19)

Tiếng Anh và tiếng Thụy Điển
Trang web của Y tế Khu vực www.1177.se

*EES = EU (Cộng đồng châu Âu) +
Lichtenstein, Nauy và Ai-xlen (Iceland).
Quy định này áp dụng từ 6.2 tới 31.3. Xem thêm
thông tin tại đây.
Thông tin về vắc-xin và việc tiêm phòng
Hiện tại Y tế Khu vực tỉnh Kalmar đang tiêm
phòng cho người cao tuổi và nhân viên y tế.
Giữa tháng 2 mọi người từ 80 tuổi trở lên sẽ

Tiếng Anh và tiếng Thụy Điển
Thông tin khủng hoảng Kris-information.se

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.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

