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CORONA
Lây nhiễm lại tăng
ở Thụy Điển – phải
tuân thủ các quy
định!
Lây nhiễm hiện đang gia tăng ở nhiều
quốc gia châu Âu. Ở Thụy Điển cũng
vậy. Nhưng tạm thời Kalmar vẫn ổn.
Để tránh bị ảnh hưởng, chúng ta cần
cẩn trọng hơn nữa.
Hiện tại tỉnh Kalmar không có nhiều người
bị lây nhiễm như ở hầu hết các tỉnh thành
khác. Tuy nhiên tình hình có thể thay đổi
nhanh chóng.
Lisa Labbe Sandelin, giám đốc dịch tễ tỉnh
Kalmar, cho biết: ”Nếu trong gia đình có
người đã xét nghiệm và phát hiện nhiễm
Corona (covid-19) thì toàn gia đình phải
cách ly ở nhà. Cơ quan Y tế Cộng đồng đã
quyết định như vậy từ trước, nhưng nếu cần
thiết thì có thể bổ sung các biện pháp cứng
rắn hơn trên phạm vi toàn tỉnh hay một số
địa bàn trong tỉnh.” Quy định này có hiệu
lực từ ngày 19.10.
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Chẳng hạn không được đi lại hay thăm viếng
những người thuộc nhóm nguy cơ. Hay
không được đi ăn nhà hàng, đến phòng tập
gym hay đến những nơi tụ tập đông người.
Cũng có thể sẽ có các quy định như chỉ được
gặp những người sống cùng.
Các quy định có thể khác nhau tùy thuộc
dịch lây nhiễm thế nào.
Chúng ta phải kiên nhẫn. Và tập học các
cách tự bảo vệ bản thân khỏi virus. ”Dịch
Corona sẽ còn ảnh hưởng lâu dài tới xã hội.
Các hạn chế sẽ còn tiếp diễn ít nhất một năm
nữa”.
Johan Carlsson, người đứng đầu cơ quan Y
tế Cộng đồng, đã tuyên bố như vậy.
Cơ quan Y tế Cộng đồng: Thông tin về
Covid-19 bằng các ngôn ngữ khác nhau
Hướng máy ảnh điện thoại về phía mã hình
để đọc thông tin từ Cơ quan Y tế Cộng
đồng.

Nếu tình trạng lây nhiễm lại bắt đầu lan rộng
trong tỉnh thì Cơ quan Y tế Cộng đồng và
giám đốc dịch tễ tỉnh có thể cùng đề ra các
khuyến cáo địa phương. Khuyến cáo có thể
về các vấn đề khác nhau.

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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