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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. 
 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
 

TIN TỨC VỀ 

CORONA 

 

Đến lượt người 
trên 50 tuổi tiêm 
vắc-xin 
Y tế tỉnh tiến hành thử nghiệm tiêm phòng 

không cần hẹn giờ ở Västervik. Nếu bạn từ 

50 tuổi trở lên thì bạn có thể đến tiêm thẳng 

luôn mà không cần gọi điện trước. Thời gian 

từ 16.30 đến 19.30 ngày 9 tháng 6 tại trung 

tâm y tế Esplanaden. Bạn phải mang theo 

chứng minh thư. 

Bạn hãy theo dõi Bản tin Corona để xem 

ngoài Västervik sẽ có các địa điểm tiêm 

không cần hẹn giờ khác nữa không. 

Việc đặt lịch tiêm phòng thông thường cũng 

dễ dàng hơn trước. Bạn có thể gọi số 0480-

844 44 để đặt lịch hẹn. Bấm số 2. Sau đó 

chọn khu vực gần nhất. 

• Bấm số 1 = Kalmar 

• Bấm số 2 = Oskarshamn 

• Bấm số 3 = Västervik 

Sau đó chờ hoặc để lại số điện thoại để họ 

gọi lại cho bạn. Bạn cũng có thể gọi trực tiếp 

đến cơ sở y tế của mình. 

Nhưng để thuận tiện nhất cho Y tế tỉnh thì 

bạn hãy đặt lịch hẹn trên trang 1177.se nếu 

có thể.  

Thông tin trên trang web chỉ có bằng tiếng 

Thụy Điển và tiếng Anh. 

Dù dịch bệnh ở Thụy Điển đang giảm dần 

nhưng điều quan trọng vẫn là càng nhiều  

người tiêm phòng càng tốt. Khi đó chúng ta 

có thể loại bỏ Corona. Mục tiêu là tất cả mọi 

người đều được tiêm phòng trước khi hết hè.  

Thay đổi các quy định hạn 
chế lây nhiễm 

Cơ quan Y tế Cộng đồng và Y tế tỉnh đã ra 

quyết định thay đổi một số quy định kể từ 

ngày 1.6. Nhưng các quy định thông thường 

vẫn tiếp tục có hiệu lực. Mọi người vẫn phải 

giữ khoảng cách, nếu ốm thì phải ở nhà và 

xét nghiệm cho dù bạn đã tiêm phòng hay 

chưa. 

Nếu ai cũng tiếp tục tuân thủ các khuyến cáo 

và nhiều người tiêm phòng thì Cơ quan Y tế 

Cộng đồng tin rằng Thụy Điển sẽ có thể hủy 

bỏ các quy định cấm đoán. Nhưng mọi thứ 

phải dần dần chứ chưa thực hiện ngay được. 

Từ ngày 1.6 số người được cùng lúc tham 

gia các nghi lễ tôn giáo, đi rạp hát và xem đá 

bóng ở sân vận động sẽ được tăng lên 50 

nếu có chỗ ngồi riêng. Nếu là ngoài trời thì 

còn được đông hơn. Nhà hàng cũng sẽ được 

mở cửa đến 10 giờ tối.  

Nhiều người thắc mắc không biết có được 

tiệc tùng, gặp gỡ khi bế giảng năm học 

không. Cơ quan Y tế Cộng đồng vẫn cho 

rằng chỉ nên gặp người trong nhà và những 

người mình vẫn gặp thường xuyên. Nếu thuê 

địa điểm tổ chức tiệc thì vẫn chỉ được tụ tập 

tối đa 8 người.  

Nếu tình hình yên ổn và dịch không tăng trở 

lại thì ngày 1.7 sẽ có các quy định mới. 

 

 


