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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. 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

TIN TỨC VỀ 

CORONA
 

Thanh thiếu niên và 
trẻ nhỏ đã đi học 
trở lại 
Hiện nay các trường đã bắt đầu năm 
học mới. Học sinh trung học phổ 
thông và sinh viên đại học đã được 
đến trường sau nhiều tháng học từ 
xa. Nhưng bệnh dịch chưa qua và tất 
cả chúng ta đều phải tiếp tục tuân thủ 
các hướng dẫn của Cơ quan Y tế 
Cộng đồng. 
Học kỳ mùa thu, học sinh trung học phổ 
thông đã ở nhà và học từ xa, nhưng giờ 
cũng sẽ đến trường. 

Các trường học trong tỉnh đều đã lên kế 
hoạch mới và phòng lớp được bố trí sao 
cho học sinh và giáo viên có thể thực hiện 
các quy định. Nhiều trường cũng thay đổi 
lịch dạy và học để tránh tình trạng tất cả các 
học sinh đều đến trường một lúc. 
Nhóm đối tượng thanh niên 20-29 tuổi 
không tuân thủ quy định tốt như các nhóm 
khác. Số liệu thống kê của Cơ quan Y tế 
Cộng đồng đã cho thấy điều đó. 

Đây cũng là nhóm đối tượng đang bị nhiễm 
và lây nhiễm nhiều hiện nay. Vì vậy các 
trường đại học cũng sẽ có quy định phù 
hợp để đảm bảo sinh viên phải cẩn trọng. 

Trường phổ thông cũng phải tuân 
thủ quy định 
Học kỳ mùa xuân học sinh phổ thông vẫn đi 
học bình thường. Chỉ có rất ít trẻ nhỏ và 

giáo viên bị nhiễm bệnh vì virus corona. Vì 
vậy Cơ quan Y tế Cộng đồng nhận định trẻ 
em phải tiếp tục đến trường. 

Lisa Labbé Sandelin - bác sĩ, giám đốc dịch 
tễ của tỉnh Kalmar – cho biết: ”Trẻ em có 
thể mang mầm bệnh, nhưng bản thân trẻ 
hiếm khi bị phát bệnh và cũng không mấy 
khi lây nhiễm cho người khác.”  
Tỉnh Kalmar vừa đóng cửa một trường mẫu 
giáo vì một số nhân viên của trường bị 
nhiễm bệnh. Quận chủ quản và giám đốc 
dịch tễ đã quyết định đóng cửa trường để 
tránh lây nhiễm cho những người khác. 

Trường sẽ đóng cửa vài ngày trong lúc toàn 
bộ giáo viên và nhân viên của trường được 
xét nghiệm. Sau đó trường sẽ mở cửa trở 
lại. Nếu các trường mẫu giáo hay phổ thông 
khác có tình trạng lây nhiễm thì cũng xử lý 
tương tự nếu cần thiết. Khi đó trẻ và phụ 
huynh sẽ nhận được thông báo của trường.  

Tất cả các trường phổ thông, mẫu giáo và 
trung tâm trông giữ trẻ ngoài giờ học đều 
phải tiếp tục tuân thủ các quy định. 

Những trẻ có triệu chứng nhiễm corona 
phải ở nhà. Phụ huynh cũng hạn chế đông 
người đưa đón trẻ cùng lúc. 

Các quận và trường học khác nhau có thể 
có các quy định khác nhau. Hãy kiểm tra 
xem ở trường của con bạn thế nào nhé. 
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