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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. Chúng tôi mong muốn cung cấp 
thông tin chuẩn xác trong tỉnh tới người dân. Trong thời 
gian hè ”Tin tức về Corona” sẽ phát hành hai tuần một 
lần. Nếu có sự kiện gì lớn xảy ra thì bản tin sẽ được 
phát hành thường xuyên hơn. 
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”Du lịch tại gia” thời Corona 

Mùa hè ăn đồ 
nướng rất tuyệt! 
Nướng đồ ăn rất tuyệt, nhưng có 
nhiều quy định cần tuân thủ để 
không xảy ra cháy nổ. Đôi khi còn có 
lệnh ”Cấm đốt lửa”. 

Năm nay nhiều người chọn nghỉ hè trong nước. 
Số người muốn ra ngoài trời hít thở không khí 
trong lành ở Thụy Điển nhiều hơn. Nếu bạn định 
nướng đồ ăn ngoài trời thì hãy cẩn trọng! Hãy sử 
dụng các khu vực nướng riêng mà quận bạn ở đã 
thu xếp. 

Nếu không có nơi dành riêng cho việc nướng đồ 
ăn thì bạn phải chọn một chỗ có đá sỏi bao 
quanh. Cũng phải tránh nướng gần các khu vực 
có cây và cỏ khô. Luôn nhớ mang theo nước để 
có thể dập lửa nếu xảy ra cháy. 

Khi nướng xong nhớ đảo tro lên để dập hết các 
tàn lửa. Chờ 10 phút rồi sờ tay kiểm tra xem tro 
nguội hẳn chưa. Nếu có chuyện thì gọi 112. 

Không bao giờ được đốt lửa trên núi hay các 
phiến đá vì có thể làm nứt đá. 

Luôn phải kiểm tra xem có lệnh cấm đốt 
không 

Trong những ngày nóng và khô thì nguy cơ xảy 
ra cháy là rất cao. Khi đó có thể có lệnh cấm đốt 
lửa ngoài trời. Nhưng các quận tự quyết định có 
cấm đốt hay không. Và các nguy cơ có thể thay 
đổi rất nhanh. 

Vì vậy mỗi lần định nướng thì bạn phải kiểm tra. 
Tỉnh Kalmar có hẳn một bản đồ chỉ dẫn những 
nơi nào được đốt lửa. Bạn tìm bản đồ đó trên các 
trang web của Ban quản lý Tỉnh, các quận và 
đơn vị cứu trợ của tỉnh. 

Khi hướng điện thoại về một 
mã QR bạn sẽ được dẫn tới 
một trang web. 

Kể cả có được nướng thì bạn 
cũng nên suy nghĩ kỹ. Hôm 
nay có nên đốt lửa không? Để 
biết rõ hơn bạn có thể xem 

trên app BRANDRISK UTE 
(có nghĩa là Nguy cơ cháy 
ngoài trời). Bạn sẽ thấy 
ngay khu vực bạn đang 
đứng mặt đất hay rừng có 

bị khô không. (App chỉ có tiếng Thụy Điển). 
   

Các quận tự quyết định có cấm đốt lửa hay 
không. Nhưng các quyết định có thể thay đổi 
nhanh chóng. Màu cam có nghĩa là cấm đốt. 
Màu xanh lá cây là được đốt. 
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Nướng ngoài ban công? 

Không có luật nào cấm nướng ở ban công. 
Nhưng nhiều chủ nhà và ban quản lý chung cư 
có các quy định mà dân cư phải chấp hành. 

Không nên nướng bằng than ngoài ban công. 
Hãy hỏi hàng xóm trước khi nướng. Nhiều 
người khó chịu vì khói. Nên dùng lò nướng bằng 
ga hay điện thì tốt hơn. Không bao giờ được bỏ 
lò đang nướng mà không trông. 

Cháy lớn ở Thụy Điển 

Tỉnh Kalmar có nhiều rừng. Nếu để cháy thì rất 
dễ lan rộng. 

Năm 2018 rất nhiều rừng đã bị thiêu trụi. Nhiều 
nơi khác trên cả nước cũng bị cháy rừng. Người 
dân phải sơ tán. 

Năm 2014 xảy ra nhiều vụ cháy lớn ở 
Västmanland. Cây cối trị giá hàng triệu cua-ron 
đã bị thiêu sạch. Còn có nguy cơ chết người và 
động vật. 

Tỉnh Kalmar đã phải cử xe và lính cứu hỏa tới 
hỗ trợ. Hàng ngàn người dân cũng tình nguyện 
tham gia dập lửa. 

Bạn sẽ ”Du lịch tại gia”? 
Bạn đã nghe thấy từ ”Du lịch tại gia” bao 
giờ chưa? 
Đó là một từ mới xuất hiện gần đây, có 
nghĩa là trải nghiệm kỳ nghỉ của mình ở 
nhà thay vì đi du lịch. Năm nay nhiều 
người chọn ”du lịch tại gia”. 


