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CORONA
Nay tất cả mọi người
đều phải có trách
nhiệm – khi quy định
dành cho những
người trên 70 tuổi
được gỡ bỏ
Hiện tại Cơ quan Y tế Cộng đồng và
chính phủ đã bỏ các quy định đối với
nhóm người trên 70 tuổi. Dù lây
nhiễm lại gia tăng. Lena Hallengren –
bộ trưởng Y tế Công cộng khẳng
định: ”Nay TẤT CẢ mọi người – chứ
không chỉ người lớn tuổi – đều phải
có trách nhiệm”.
Khi đại dịch Corona bùng ra, nhiều người
cần tự bảo vệ bản thân vô cùng cẩn thận.
Những người trên 70 tuổi và những người có
sẵn bệnh nền nếu bị nhiễm Corona (covid19) và phát bệnh thì sẽ gặp nguy hiểm hơn.
Vì vậy các quy định hạn chế đối với họ đã
rất khắt khe. Họ không được gặp người
khác, và họ phải cẩn trọng trong mọi tình
huống. Người khác cũng không được thăm
họ trong bệnh viện hay các nhà dưỡng lão.
Nhiều người lớn tuổi đã rất khổ sở và cảm
thấy cô đơn. Họ cho rằng họ không được ra
ngoài mà phải ở nhà quá lâu. Họ gặp nhiều
vấn đề về tâm lý vì không được giao lưu xã
hội. Nhưng hiện giờ Cơ quan Y tế Cộng
đồng cho rằng các quy định phải được áp
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dụng cho mọi đối tượng trong xã hội. Kể cả
người lớn tuổi. Nghe có vẻ kỳ cục khi bỏ
quy định dành cho người trên 70 tuổi tại thời
điểm này – khi dịch bệnh đang gia tăng.
Nhưng thực tế hầu hết mọi người trong xã
hội đều biết cần phải giữ khoảng cách với
những người lớn tuổi trong siêu thị hay các
địa điểm khác. Thế thì người già hoàn toàn
có thể tham gia các hoạt động xã hội, chẳng
hạn gặp gỡ bạn bè khỏe mạnh và đi dạo.
Anders Tegnell – giám đốc dịch tễ Cơ quan
Y tế Cộng đồng – cho biết: ”Chúng ta phải
xem xét sức khỏe toàn diện của người dân.
Không thể chỉ có những người lớn tuổi và
người bệnh phải lãnh trách nhiệm. Giờ mọi
người đều phải góp phần.”
Cũng chính vì vậy mà quy định về ”cách ly
gia đình” càng trở nên quan trọng. Mọi
người lớn sống cùng một nhà đều phải cách
ly ở nhà nếu một trong số họ xét nghiệm
dương tính Corona.
Trẻ em trong độ tuổi học mẫu giáo hoặc phổ
thông (từ lớp 1-9) vẫn phải đi học nếu không
ốm. (Một người lớn trong nhà nếu không có
triệu chứng thì được đưa đón con cháu sau
đó về nhà ngay.)
Hiện giờ các tỉnh cũng có quyền tự đặt ra
các quy định hạn chế, được gọi là ”khuyến
cáo địa phương”. Lisa Labbe Sandelin- giám
đốc dịch tễ tỉnh Kalmar cho biết: ”Nếu cần
thiết có thể siết chặt hơn các biện pháp
phòng chống dịch trong toàn khu vực hay
một số địa phương trong khu vực”.

Bản tin bán nguyệt san
Bản tin này do Ủy ban Hợp tác chống khủng hoảng
của tỉnh Kalmar phát hành. Chúng tôi mong muốn
cung cấp thông tin chuẩn xác trong tỉnh tới người
dân. Trong thời gian hè ”Tin tức về Corona” sẽ phát
hành hai tuần một lần. Nếu có sự kiện gì lớn xảy ra
thì bản tin sẽ được phát hành thường xuyên hơn.
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