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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, 
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có khủng hoảng chúng tôi hỗ trợ nhau và cùng nhau ra quyết 
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Thụy Điển từ từ 
mở cửa  
Chính phủ quyết định từ ngày 1.7 sẽ nới 
lỏng các quy định liên quan tới virus 
Corona một chút. Nhưng điều quan trọng 
là chúng ta vẫn phải tuân thủ các quy 
định còn hiệu lực. 
Số lượng người được đi nghe ca nhạc/hòa 
nhạc và số người được tập trung thi đấu và 
xem thi đấu thể thao sẽ tăng lên. Nhà hàng 
được mở cửa lâu hơn và số người được ngồi 
cùng bàn cũng tăng lên. 
Trước ngày 1.7 tiệc riêng chỉ được tập trung 
tối đa 8 người. Bây giờ được 50 người. Vẫn 
chỉ nên gặp những người mình vẫn thường 
gặp, và tốt nhất là gặp ngoài trời. 
Tuy nhiên các quy định có thể thay đổi rất 
nhanh. Biến thể delta của virus corona dễ 
lây lan nhanh và rộng hơn. Biến thể này 
cũng đã tồn tại ở Thụy Điển. Giám đốc dịch 
tễ Lisa Labbé Sandelin cảnh báo nếu biến 
thể này xuất hiện ở tỉnh Kalmar thì có thể lại 
phải áp dụng các quy định nghiêm ngặt tiếp.  
Tiêm phòng bảo vệ chúng ta khá tốt kể cả 
đối với biến thể delta. Việc tiêm đủ hai mũi 
là rất quan trọng. Nếu nhiều người tiêm 
phòng thì virus không thể lây lan dễ dàng 
nữa. Và chúng ta vẫn phải tiếp tục giữ 
khoảng cách, xét nghiệm và ở nhà nếu cảm 
thấy bị ốm, kể cả khi đã tiêm phòng 
Nếu tình hình tiếp tục ổn thì các quy định sẽ 
được nới lỏng hơn nữa. 

 

Tiêm phòng vắc xin cho tất cả 
mọi người trên 30 tuổi 
Hiện tại Y tế tỉnh mở tiêm phòng cho người 
trên 30 tuổi. Bạn phải đặt lịch hẹn, tốt nhất 
là đặt trên trang web 1177.se hoặc gọi điện 
tới cơ sở y tế địa phương. Bấm số 0 để nghe 
thông tin bằng tiếng Anh. Bấm số 8 để chọn 
đặt lịch hẹn qua điện thoại 
Một số cơ sở y tế cho tiêm mà không cần đặt 
giờ trước. Bạn hãy kiểm tra quy định ở cơ sở 
y tế của mình. 

Cấm đốt lửa trong rừng và 
trực tiếp dưới đất 
Hiện tại đang cấm đốt lửa trong rừng và trực 
tiếp dưới đất. Lệnh cấm áp dụng ở tất cả các 
quận trong tỉnh Kalmar. 
Lệnh cấm này là luật của Thụy Điển. Người 
phạm luật sẽ bị phạt. Bạn có thể đọc thêm 
thông tin về các lệnh cấm đốt lửa trên trang 
web của quận mình ở. 

 

Truy cập vào trang web này để xem bạn có 
thể đốt lửa, nướng đồ ăn hay không. Các 
quận màu vàng là cấm đốt. Các quận màu 
xanh thì được phép đốt lửa. 

Chúc các bạn một mùa hè thú vị. 
Hãy tranh thủ ra ngoài trời, và gặp 
gỡ bạn bè một cách an toàn nhé! 
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