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Thông tin về virus 
Corona bằng các 
ngôn ngữ khác 
Nhiều kênh ở Thụy Điển cung cấp 
thông tin về Corona bằng các ngôn 
ngữ khác nhau. Đây là một số kênh 
thông tin. 

Ban đầu virus Corona là một ẩn số. Không ai 
biết nó lây nhiễm thế nào và làm thế nào để 
tránh bị lây nhiễm. Những người không hiểu 
tiếng Thụy Điển còn gặp nhiều khó khăn hơn 
khi tìm hiểu các phương cách phòng chống 
dịch của Thụy Điển. Nhưng hiện nay nhiều 
cơ quan chức năng, báo chí và nhiều tổ chức 
khác đã nghiên cứu và cung cấp, cập nhật 
thông tin đầy đủ. 

Đài phát thanh Thụy Điển (SR) đưa tin liên 
tục về Corona. Bạn có thể vào trang 
https://t.sr.se/2JR6DC0 từ điện thoại di động, 
máy tính hay máy tính bảng để nghe. 

Chọn tiếng Việt. 

Hiện tại chưa có bản tin bằng tiếng Việt, 
nhưng bạn có thể nghe đài bằng tiếng Anh 
hoặc tiếng Thụy Điển đơn giản.  

Bạn cũng có thể mở ứng dụng máy ảnh trên 
điện thoại di động và hướng ống kính máy 
ảnh về biểu tượng (QR-kod) để nghe trực 
tiếp. 

Trang web InformationSverige.se là thông tin 
của Milsa – chương trình hợp tác giữa các cơ 
quan chức năng và các trường đại học của 
Thụy Điển. Tổ chức này chuyên đào tạo các 
phát ngôn viên xã hội trên toàn quốc. Trên 
trang web này có các đoạn phim ngắn do các 
phát ngôn viên xã hội trình bày, cung cấp 
thông tin cập nhật. Hiện tại có phim bằng 
tiếng Ả-rập, Xô-ma-li. Ba Tư và Ti-gri-nia. 
Sắp tới sẽ có thêm các ngôn ngữ mới. 
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Quận bạn ở có cập nhật thông tin trên trang 
web của quận. Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều 
đường dẫn bổ ích, trong đó có 
krisinformation.se và 
folkhalsomyndigheten.se. Đây là cơ quan Y tế 
cộng đồng, họ có thông tin về virus, cách bảo 
vệ bản thân và tình hình dịch bệnh ở Thụy 
Điển. 

Bạn cũng có thể mở ứng dụng máy ảnh trên 
điện thoại di động và hướng máy ảnh tới mã 
QR để vào đọc trực tiếp. 

Hiện tại chưa có tiếng Việt, nhưng bạn có thể 
nghe thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng 
Thụy Điển đơn giản. 

Trên trang Facebook Krissamverkan Kalmar 
län chúng tôi viết chủ yếu bằng tiếng Thụy 
Điển, nhưng thỉnh thoảng cũng có các ngôn 
ngữ khác. Trên trang này bạn có thể đọc 
thông tin về công tác phòng chống dịch của 
tỉnh. 


