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CORONA
Nếu bị ốm vì covid19
Đa phần những người nhiễm vi rút
corona không biết là mình bị nhiễm.
Nhưng cũng có một số người phát
bệnh và cần được chăm sóc y tế.
Phần lớn những người nhiễm bệnh covid19 hầu như không có triệu chứng gì. Có thể
chỉ bị ho một chút hoặc sốt nhẹ. Nhưng một
số người khác thì có thể ốm nặng và cần
được chăm sóc ở bệnh viện.

Nếu bị ốm nhẹ bạn có thể gọi điện đến
trung tâm y tế của mình hoặc gọi 1177.
Thường họ sẽ chỉ nói phải ở nhà đến khi
khỏe. Khi khỏi ốm cần phải ở nhà thêm hai
ngày nữa trước khi ra ngoài.

Nếu cần được chăm sóc y tế thì việc quan
trọng là phải gọi điện trước chứ không tự
đến trung tâm y tế hay bệnh viện. Có những
quy định cụ thể về việc nhân viên y tế chăm
sóc người có thể đã nhiễm covid-19. Quan
trọng là không để lây bệnh cho người khác.
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Công việc của nhân viên y tế trong tỉnh rất
nặng nề. Họ đang phải làm việc rất căng và
phải hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Tỉnh mong muốn tuyển thêm y tá và hộ lý
để đỡ việc hơn và để nhân viên có cơ hội
được nghỉ hè.

Đợt vừa qua các bệnh viện và nhà dưỡng
lão gặp khó khăn về đồ bảo hộ. Nhưng hiện
tại đã ổn hơn.
Martin Olsson – giám đốc Dịch vụ Khu vực
của tỉnh Kalmar cho biết:
- Hiện nay chúng ta đã có đủ đồ bảo hộ cho
nhân viên và bệnh nhân ở các bệnh viện.
Chúng tôi đang nỗ lực để có thêm đồ bảo
hộ, đủ dùng kể cả nếu sắp tới có rất nhiều
người ốm.

Có thể sẽ có thêm nhiều người trong tỉnh bị
nhiễm bệnh. Tuy nhiên các bệnh viện và các
quận sẽ đáp ứng được. Sẽ có đủ chỗ cho
tất cả những người cần chăm sóc y tế.
Covid-19 là tên gọi của căn bệnh mà ta
mắc phải khi bị nhiễm vi rút corona.

Người bị ốm nặng và khó thở thì phải gọi
112 và xe cấp cứu sẽ đến đón. Nhân viên y
tế trên xe cứu thương có quần áo bảo hộ.
Chỉ người ốm mới được lên xe vào viện.

Bệnh viện ở Kalmar và Västervik có tiếp
nhận bệnh nhân covid-19. Việc tránh lây
nhiễm cho nhau là rất quan trọng, nên hông
thể vào thăm bất kỳ người nào trong viện.

Tất cả các phường, quận thuộc tỉnh Kalmar, ủy
ban quản lý tỉnh Kalmar và tất cả các cơ quan
chính quyền trong tỉnh đều hợp tác chặt chẽ
trong công tác đối phó khủng hoảng.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

