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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. Đây là hoạt động hợp tác giữa các phường, 
quận thuộc tỉnh Kalmar, Cơ quan Y tế khu vực Kalmar, Ban quản 
lý tỉnh Kalmar và tất cả các cơ quan chức năng trong tỉnh. Khi 
có khủng hoảng chúng tôi hỗ trợ nhau và cùng nhau ra quyết 
định. 
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TIN TỨC VỀ 

CORONA 
 

Corona tiếp tục 
lây lan 
Đại dịch vẫn chưa qua. Sau mùa hè, dịch 
gia tăng trở lại ở tỉnh Kalmar. Hiện tại 
chủ yếu là chủng Delta và chủng này dễ 
lây lan hơn các chủng trước. 
Tới nay vẫn còn 38.000 người dân ở tỉnh 
Kalmar chưa tiêm phòng. Tất cả những 
người chưa tiêm phòng đều có khả năng 
nhiễm, phát và lây bệnh cho người khác. 
Giám đốc dịch tễ Lisa Labbé Sandelin 
khẳng định điều quan trọng bạn cần làm 
hiện nay là đi tiêm. 

Tiêm đủ hai liều 
Việc tiêm đủ hai liều rất quan trọng vì khi 
đó bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn và lâu hơn, và 
nếu có nhiễm virus thì bạn sẽ không bị ốm 
nặng. Bạn cũng sẽ góp phần ngăn chặn virus 
lây lan và khi đó hệ thống y tế sẽ đỡ phải 
gồng mình chăm sóc nhiều người ốm cùng 
lúc. 
Mọi người dân từ 16 tuổi trở lên đều được 
tiêm vắc-xin. Hãy đặt giờ và địa điểm tiêm 
phòng trên trang web 1177.se. Nếu bạn 
không thấy giờ trống thì chỉ là do hết giờ 
tạm thời. Sẽ có giờ trống ngay sau khi cơ sở 
ý tế nhận được thêm vắc-xin. Một số cơ sở y 
tế có thể tiêm phòng mà không cần đặt giờ. 
Nếu có gì thắc mắc về vắc-xin hay cần hỗ 
trợ thì bạn có thể gọi số 0480-844 44 (chỉ có 
thông tin bằng tiếng Thụy Điển). Trẻ em 
dưới 18 tuổi cần được phép của cha mẹ hoặc 
người bảo hộ. Mẫu giấy cho phép có trên 
trang 1177.se. 

Thanh thiếu niên phải đến 
trường học 
Từ học kỳ mùa thu việc dạy và học sẽ diễn 
ra tại trường. Tuy nhiên, khi nhiều người tập 
trung ở trường học hay nơi làm việc sau kỳ 
nghỉ thì có nguy cơ là chủng delta của virus 
corona sẽ lại lây lan. 
Nếu xảy ra lây nhiễm ở một trường nào đó 
thì Cơ quan Y tế Cộng đồng hay giám đốc 
dịch tễ tỉnh có thể sẽ quyết định cho dạy học 
từ xa. Khi đó quận và trường sẽ thông báo 
cụ thể cho gia đình. Thông tin cập nhật có 
trên trang web của các quận. 

Những quy định chúng ta phải tiếp 
tục tuân thủ: 
• Giữ khoảng cách với những người khác, 

nhất là ở môi trường trong nhà. 
• Ở nhà kể cả khi chỉ hơi cảm cúm, và để cơ 

sở y tế xét nghiệm. 
• Kể cả những người đã tiêm phòng cũng 

vẫn phải ở nhà nếu có triệu chứng. Bạn 
vẫn có thể lây cho người khác dù bản thân 
bạn không ốm nặng. 

• Tránh những nơi có thể đông người. 
• Tốt nhất chỉ nên gặp những người mình 

thường xuyên gặp, gặp ngoài trời càng tốt. 
• Rửa tay thường xuyên. 

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác tiếng 
Thụy Điển có trên các trang web sau: 
• 1177.se  
• Krisinformation.se  

Các bản tin Corona tới 
Cơ quan Y tế Cộng đồng yêu cầu chúng ta tiếp tục 
tuân thủ các quy định hiện nay cho tới hết năm. 
Chúng tôi sẽ phát hành tiếp Bản tin Corona nếu có 
tin gì mới và quan trọng cần thông báo. 


