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CORONA
Biến thể mới của
virus Corona gia
tăng trong tỉnh –
Hãy nghiêm túc
tuân thủ các quy
định
Hiện nay biến thể của virus Corona ở
Anh đã xuất hiện tại tỉnh Kalmar. Biến
thể này dễ lan hơn và lây cho cả trẻ em.
Virus có thể biến đổi. Các biến đổi này được gọi
là biến thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra
nhiều biến thể trên toàn thế giới. Một trong số
đó là biến thể ở Anh có khả năng lan rộng và
nhanh hơn. Biến thể này cũng lây lan sang trẻ
em và thanh thiếu niên, nhưng nó không nguy
hiểm hơn các biến thể khác. Nhiều khả năng là
do người lớn lây cho con cái mình, rồi con cái
họ lây cho các trẻ khác.
Nay giám đốc dịch tễ Lisa Labbé Sandelin muốn
tất cả các trẻ có triệu chứng đều phải xét
nghiệm. Cách xét nghiệm cho trẻ em cũng như ở
người lớn.
Đặt bộ xét nghiệm trên trang 1177.se hoặc gọi
điện tới cơ sở y tế địa phương.
Các bậc phụ huynh và trẻ cũng cần đặc biệt cẩn
trọng, giữ khoảng cách và ở nhà nếu có triệu
chứng. Nếu có học sinh bị nhiễm thì trường học
có thể đóng cửa. Khi đó trẻ phải ở nhà trong lúc
nhà trường cùng các chuyên gia dịch tễ của
tỉnh/khu vực tiến hành truy dấu xem virus lây
lan từ nguồn nào. Có nghĩa là trẻ không được
tham gia các hoạt động ngoài giờ hay gặp gỡ
bạn bè. Trẻ cũng không được gặp ai khác ngoài
người trong nhà.
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Chỉ tiếp xúc trong phạm vi hẹp
”Phạm vi hẹp” là một nhóm nhỏ những
người bạn vẫn gặp hàng ngày, chẳng
hạn những người trong nhà và một, hai
người bạn.

Tình hình tiêm phòng trong tỉnh
Việc tiêm phòng ở tỉnh Kalmar vẫn đang tiếp
diễn. Nếu bạn trên 65 tuổi thì bạn sẽ được tiêm
trước. Bạn sẽ nhận được thư báo (bằng tiếng
Thụy Điển) lúc nào có thể đặt giờ tiêm. (Bản tin
Corona trước đã có thông tin về cách đặt lịch
tiêm phòng.)

Hiện tại việc tiêm phòng bị chậm lại vì Thụy
Điển chưa nhận được đủ số liều vắc-xin đã đặt
mua. Đã thế, một trong các loại vắc-xin còn
đang phải tạm ngưng sử dụng. Các chuyên gia
đang kiểm tra xem nó có an toàn không. Khi nào
nhận được thêm vắc-xin và biết chắc tất cả các
loại đều an toàn thì việc tiêm phòng sẽ nhanh
chóng hơn. Khu vực tỉnh Kalmar sẽ không gửi
thư báo cho người trong độ tuổi 18-64 mà
thông tin sẽ được đăng tải trên các phương tiện
truyền thông đại chúng. Khi đó Bản tin Corona
cũng sẽ thông báo cho các bạn.
Vậy hãy chờ tin nhé!
Nghỉ lễ Phục sinh
Sắp tới mọi học sinh sẽ nghỉ lễ. Lễ Phục sinh
trùng với đầu xuân và tiết trời thường ấm áp.
Đây là dịp tốt để cả người lớn và trẻ em ra
ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng nhớ
giữ khoảng cách nhé. Và không ra ngoài nếu có
triệu chứng. Cả trẻ em cũng vậy! Dịp này nhiều
người thường lấy phép và đi nghỉ. Năm nay các
tỉnh, thành đều mong muốn người dân ở nhà.
Nếu nhất thiết phải đi đâu thì cần phải đặc biệt
cẩn trọng để không bị nhiễm hay lây cho người
khác.
Chúc mọi người có một lễ Phục sinh vui vẻ!

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

