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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 
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Cảnh báo! Dịch 
hiện đang bùng 
phát mạnh nhất 
ở tỉnh Kalmar! 
Lúc này bệnh dịch đang lan rất nhanh ở tỉnh 
Kalmar. Nhanh hơn tất cả các tỉnh thành khác 
trong nước. Vì vậy giám đốc dịch tễ Lisa Labbé 
Sandelin vô cùng lo lắng và quyết định siết chặt 
quy định so với các vùng khác. 

• Người lớn không được tập các môn thể thao
trong nhà

• Các vận động viên trẻ không được thi đấu
• Không được tổ chức ăn uống, tiệc tùng, biểu

diễn hay lễ hội đông người
Quy định này áp dụng tới ngày 16.5. 

Hãy tiêm phòng – để xã hội có 
thể mở cửa trở lại 
Khi hầu hết mọi người đã tiêm phòng thì xã hội 
có thể mở cửa trở lại. Ở tỉnh Kalmar người dân 
được tiêm phòng theo độ tuổi. Hãy để ý khi nào 
đến lượt mình và nhanh chóng đi tiêm. Như vậy 
là đóng góp cho xã hội! 

Bộ trưởng Bộ Xã hội Lena Hallengren cho biết 
hiện 30% số người trưởng thành ở Thụy Điển đã 
được tiêm phòng ít nhất một liều. Như vậy là rất 
tốt. Nhưng chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa. 
Chúng ta càng tiêm phòng nhanh thì các hoạt 
động xã hội càng nhanh mở cửa trở lại. 
Hiện tại tỉnh Kalmar đang đến lượt độ tuổi 
50-59. Sẽ không có thư báo nhưng bạn có
thể đăng ký tiêm phòng ngay bây giờ.

Bạn có thể tiêm phòng ở cơ sở y tế của mình 
hoặc một trong ba trung tâm tiêm phòng lớn ở 
Kalmar, Oskarshamn và Västervik. Nhưng bạn 
LUÔN phải đặt lịch hẹn trước khi đến tiêm. 

Hãy đặt lịch trên 1177.se nếu bạn biết tiếng Anh 
hoặc một chút tiếng Thụy Điển. Nếu không thì 
hãy gọi điện cho Y tế tỉnh và đề nghị họ nối máy 
tới cơ sở y tế của bạn. Số tổng đài Y tế tỉnh là 
0480-840 00. 

Nếu chúng ta không dập dịch càng nhanh càng 
tốt thì có nguy cơ sẽ xuất hiện nhiều biến thể 
mới. Sẽ có cả nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới 
nếu số người được tiêm phòng không đủ. Vì vậy 
điều quan trọng là mọi người đều tiêm phòng 
càng sớm càng tốt! 

Hãy hỗ trợ chúng tôi thông báo rộng 
rãi về việc tiêm phòng 
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Y tế Cộng 
đồng thì những người hiện sống ở Thụy Điển 
nhưng sinh ra ở nước khác có tỷ lệ tiêm phòng 
thấp.  

Cơ quan Y tế Cộng đồng lo ngại rằng những 
người này không có đầy đủ thông tin. Vì vậy 
hãy giúp tuyên truyền rộng rãi thông tin khi nào 
và làm thế nào để được tiêm phòng. 

Trên trang web của Cơ quan Y tế Cộng đồng có 
nhiều phim bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 




