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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
 

Hai chỉ đạo mới 
của Cơ quan Y tế 
Cộng đồng 
1. Lại được đến thăm các cơ sở
dưỡng lão.

2. Mọi người lớn trong gia đình phải
tự cách ly ở nhà nếu trong nhà có
người nhiễm corona. Đây là hai chỉ
đạo mới của Cơ quan Y tế Cộng
đồng.

Tất cả người lớn phải ở nhà nếu 
trong gia đình có người ốm 
Người có các triệu chứng phải xét nghiệm 
xem có phải mình nhiễm Corona (covid-19) 
không. Nếu đúng là corona thì tất cả những 
người lớn trong nhà phải nghỉ làm và ở nhà. 
Bác sĩ phụ trách xét nghiệm covid-19 sẽ liên 
hệ những người sống cùng trong nhà và 
hướng dẫn phải làm gì (”quy tắc ứng xử”). 
Sau đó bác sĩ sẽ viết chứng nhận cho bạn. 
Những người có việc mà phải nghỉ làm vẫn 
có thể hưởng lương. Để nhận lương phải có 
chứng nhận của bác sĩ. 
Dù người bệnh có dùng bộ tự xét nghiệm và 
không gặp bác sĩ nhưng tất cả các bộ xét 
nghiệm đều có bác sĩ phụ trách. Bác sĩ đó sẽ 
gọi điện. Khi đó gia đình sẽ được thông báo 
về mọi quy định. 

Y tế Khu vực tỉnh Kalmar khuyến nghị 
người dân đặt bộ tự xét nghiệm qua trang 
web 1177.se. Cần có Bank-Id để truy cập. 
(Nếu bạn không có Bank-Id thì hãy gọi điện 
tới trung tâm y tế của mình). 
Trẻ em trong độ tuổi đi nhà trẻ hay học sinh 
phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 9) phải đi học 
nếu không bị ốm. Phụ huynh nào không có 
triệu chứng được đưa, đón trẻ rồi về nhà 
ngay. 

Tin vui – hiện bạn có thể tới thăm nhà 
dưỡng lão 
Thời gian vừa qua quả rất khó khăn đối với 
nhiều người cao tuổi vì họ không được gặp 
gia đình, bạn bè. Nhưng từ ngày 1.10 chúng 
ta lại được tới thăm các nhà dưỡng lão. 
Vì vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cho người cao 
tuổi nên mọi người vẫn phải rất cẩn trọng. 
Phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đặc 
biệt. Phải gọi điện cho nhà dưỡng lão trước 
khi đến để hỏi về nội quy của họ vì mỗi nhà 
dưỡng lão có thể có các quy định khác nhau. 
Giám đốc dịch tễ quốc gia Anders Tegnell 
khẳng định: ”Người dân phải khỏe mạnh 
mọi mặt, cả thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy 
mọi người phải được gặp gỡ giao lưu trở 
lại.”  
Từ khi đại dịch corona bùng nổ đến nay các 
nhà nghiên cứu và chúng ta đã học hỏi được 
nhiều điều về các cách bảo vệ sức khỏe để 
được an toàn. Vì vậy mà Thụy Điển mới có 
thể đi bước này. Nhưng điều quan trọng là 
tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm và 
phải tuân thủ các quy định. 
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