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CORONA
Giới trẻ sẽ giúp
đưa tin về virus
Corona
Các cơ quan chức năng tỉnh Kalmar
mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ
giới trẻ trong tỉnh. Các bạn trẻ sẽ
chia sẻ thông tin cho bạn bè đồng
trang lứa về virus Corona và cách
bảo vệ bản thân. Họ sẽ trở thành các
”đại sứ Corona”.
Giới trẻ rất giỏi trong việc truyền tin
cho nhau. Nhưng họ thường không
tuân thủ các quy định của Cơ quan Y
tế Cộng đồng.
Vì vậy Ban Quản lý tỉnh, khu vực và các
quận mong muốn giới trẻ có thêm hiểu biết
về virus Corona, khi đó họ có thể lan tỏa
thông tin cho các bạn trẻ khác. Thanh thiếu
niên có thể đăng ký với trường học của mình
nếu muốn trở thành ”đại sứ Corona”.
Những bạn muốn làm ”đại sứ” sẽ được đào
tạo một ngày. Sẽ có các chuyên gia trong
Khu vực tham gia chia sẻ cách bảo vệ bản
thân và người khác khỏi dịch bệnh.
Cũng sẽ có các giảng viên từ Đài phát thanh
P4 Kalmar và đại diện Ban quản lý Tỉnh
tham dự. Họ sẽ hướng dẫn cách tìm kiếm
thông tin được kiểm chứng.
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hết các trường trung học phổ thông và các
trường dạy nghề trong tỉnh đều tham gia
chương trình.
Chúng ta cần 50 ”đại sứ Corona”. Nhiệm vụ
kéo dài cả mùa thu. Tháng 12 các bạn sẽ
được mời đến gặp Chủ tịch tỉnh để nhận
bằng và chứng chỉ đào tạo.
Dịch bệnh vẫn tiếp diễn
Bệnh dịch vẫn tiếp tục trên phạm phi toàn
quốc, nhưng diễn tiến khác trước. Cơ quan
Y tế Cộng đồng cho biết hiện tại có một số ổ
dịch bùng phát cục bộ nơi có nhiều người
cùng bị nhiễm một lúc.
Có thể sẽ có ổ dich tại trường học, bùng phát
trong một nhóm bạn bè hay cơ quan. Khi đó
các quy định có thể lại bị thắt chặt.
Bà Ana Norlén, Giám đốc điều phối tình
trạng khẩn cấp của tỉnh, cho biết:
- Tỉnh Kalmar chúng ta đã sẵn sàng nếu xảy
ra bùng phát cục bộ.
Giới trẻ cũng ra ngoài tiếp xúc xã hội như
người lớn. Vì vậy các bạn trẻ cũng phải cẩn
trọng để không lây nhiễm cho người khác.
Họ có thể mang mầm bệnh mà không có
triệu chứng gì.
”Các đại sứ Corona” sẽ đóng vai trò quan
trọng và chúng tôi hy vọng nhiều bạn trẻ
đăng ký tham gia chương trình.

Mỗi ”đại sứ” sẽ có một đầu mối liên hệ.
Thông tin có ở các trường

Thông tin về các ”đại
sứ Corona” (chỉ có
tiếng Thụy Điển)

Trong tuần 38 các bạn trẻ muốn trở thành
”đại sứ” đăng ký với trường của mình. Hầu

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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