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CORONA
Khuyến cáo mới
liên quan đến
nhóm đối tượng
học sinh
Nay có thêm hai khuyến cáo mới liên
quan đến trường học. Một là các
trường trung học phổ thông lại đóng
cửa tiếp. Hai là trẻ nhỏ sẽ phải nghỉ
học nếu sống cùng nhà với một
người lớn bị nhiễm virus.
Mùa thu này đã có nhiều quy định khác
nhau, ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau
trong xã hội. Hiện tại Cơ quan Y tế Cộng
đồng đề xuất các trường trung học phổ thông
quay trở lại với dạy học từ xa.
Quy định này áp dụng đối với hầu hết học
sinh chứ không phải tất cả. Một số môn,
ngành đào tạo thực tiễn thì học sinh phải đến
trường. Ngoài ra còn có những học sinh do
chưa giỏi tiếng Thụy Điển, hay nhà chật
không học được ở nhà, hoặc không có máy
tính, thì cũng được đến trường.
Một số học sinh cần có giáo viên giúp thêm
thì mới đạt yêu cầu trong học tập. Cơ quan
Y tế Cộng đồng muốn các em này được đến
trường học trực tiếp.
Quy định mới này là để giảm thiểu tình
trạng thanh thiếu niên đi lại ngoài đường
đông. Ông Johan Carlsson, giám đốc Cơ
quan Y tế Cộng đồng, yêu cầu học sinh
trung học phổ thông phải tuân thủ mọi
khuyến cáo kể cả khi ở nhà. Các em phải
cẩn trọng giữ khoảng cách với những người
khác.
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Bà Ana Norlén, giám đốc điều phối tình
trạng khẩn cấp tỉnh Kalmar, tuyên bố: ”Giờ
đây lây nhiễm đã lan tràn khắp cả nước.
Chúng ta không ai được tụ họp. Đây không
phải lúc tiệc tùng, tụ tập bù khú hay sắm
sửa. Bởi chính bạn có thể lây bệnh cho
người khác hoặc bản thân bạn có thể bị
nhiễm. Mọi người dân đều phải góp phần
ngăn chặn dịch bệnh lây lan.”
Khuyến cáo này áp dụng nốt học kỳ này và
kéo dài tới đầu học kỳ sau – từ ngày 7.12 tới
6.1. Sau đó sẽ có quyết định mới.
Học sinh nhỏ phải ở nhà nếu trong
gia đình có người bị nhiễm
Trường học và nhà trẻ vẫn tiếp tục mở cửa.
Lúc trước, tất cả các trẻ em không có triệu
chứng đều đi học bình thường, kể cả nếu cha
mẹ có nhiễm Corona (covid-19). Nhưng
hiện nay chính sách đã thay đổi.
Học sinh phải nghỉ học ở nhà nếu sống
chung với người nào đó đã xét nghiệm và
phát hiện có nhiễm Corona. Các em sẽ phải
nghỉ học 5 ngày. Sau 5 ngày học sinh có thể
đi học lại nếu bản thân không có triệu
chứng.
Trẻ em hầu như không phát bệnh, và cũng ít
lây cho người khác. Nhưng nhiều giáo viên
và nhân viên lo bị lây nhiễm bởi hàng ngày
phải tiếp xúc với các học sinh sống cùng
người nhiễm. Vì lo lắng mà họ khó tập trung
làm việc tốt được.
Ông Johan Carlsson, giám đốc Cơ quan Y tế
Cộng đồng, cho biết: ”Giáo viên không bị
lây nhiễm nhiều hơn các nhóm ngành nghề
khác, nhưng điều quan trọng là họ phải cảm
thấy yên tâm trong công việc”. Vì thế mà có
đề xuất này.
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