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Hãy giúp các cửa
hiệu phòng tránh
lây nhiễm!
Bạn giữ khoảng cách khi đi mua thực
phẩm? Bạn để gia đình chờ bên
ngoài khi bạn vào cửa hàng? Bạn ở
nhà khi có triệu chứng? Thật tuyệt!
Như vậy bạn đã là một khách hàng có
trách nhiệm.
Chính phủ làm việc ngày đêm để phát hiện
ra những địa điểm thường xảy ra lây nhiễm.
Sau đó họ đề ra các quy định cho các địa
điểm đó để giảm nguy cơ lây nhiễm. Luật
đại dịch mới có các quy định cụ thể đối với
các địa điểm khác nhau, chẳng hạn như các
trung tâm thương mại và các cửa hiệu.
Tất cả các chủ tiệm đều phải làm hết sức có
thể để bảo đảm an toàn cho nhân viên và
khách hàng. Nhưng bản thân khách hàng
cũng phải có trách nhiệm.
Hướng dẫn: Đây là những việc bạn
có trách nhiệm phải làm:
• Không đi mua sắm nếu bạn có các
triệu chứng nhiễm covid-19 (corona)
• Đi mua sắm vào những giờ vắng
khách
• Đi mua sắm một mình (không đi cả
nhà hay cả nhóm vào cửa hàng)
• Chờ bên ngoài nếu nhân viên cửa
hàng nói hiện đang đông khách
• Tuân thủ các quy định của cửa hàng
• Giữ khoảng cách khoảng 2 mét với
các khách khác
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Lùi lại hoặc tránh ra chỗ khác nếu ai
đó đến gần mình
Dùng dung dịch sát khuẩn hoặc rửa
tay với nước và xà phòng

Quy định nghiêm ngặt hơn – cơ quan
quản lý tỉnh sẽ kiểm tra các cửa hiệu
Luật mới có hiệu lực từ ngày 10.1 và theo
đó các cửa hiệu phải tuân thủ các quy định
được đề ra. Để bảo đảm việc thi hành luật,
chính phủ đã giao cho ban quản lý các tỉnh
nhiệm vụ thông tin và kiểm tra.
Ở tỉnh Kalmar bà Åsa Axheden sẽ phụ trách
công việc này.
Bà cho biết: ”Chúng tôi sẽ đến kiểm tra càng
nhiều tiệm càng tốt để bảo đảm họ tuân thủ
các quy định. Chúng tôi hướng dẫn họ phải
làm gì và làm như thế nào. Khi chúng tôi
quay lại kiểm tra mà họ chưa điều chỉnh sai
sót thì họ sẽ bị phạt.”
”Sự hợp tác của các khách hàng là rất quan
trọng vì nó sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng
tuân thủ luật hơn.”
Tất cả các cửa hiệu phải:
• Đo diện tích và tính toán số khách tối
đa được vào tiệm một lúc (1 người
trên mỗi diện tích 10 mét vuông,
không tính kệ hàng và các đồ đạc
khác)
• Trưng biển ngoài cửa tiệm, nêu rõ số
người được ở trong tiệm cùng một
lúc.
• Theo dõi để bảo đảm không vượt quá
con số quy định
• Bảo đảm lối ra và lối vào không tập
trung nhiều khách một lúc

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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Cung cấp dung dịch sát khuẩn hoặc
nước và xà phòng cho khách
Bảo đảm các quy định được tuân thủ
đầy đủ
Thông tin cho khách hàng các biện
pháp giảm nguy cơ lây nhiễm
Liên tục cập nhật thông tin về các
quy định, điều luật liên quan đến
covid-19 (corona)
Ghi chép lại tất cả các hành động của
mình

Điều luật vừa thông qua…
tên là ”Luật (2021:4) về các biện pháp hạn
chế đặc biệt để phòng chống dịch bệnh
covid-19”
Luật này nêu rõ những biện pháp phải làm
để hạn chế lây nhiễm.
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Mong đợi vắc-xin…
Sắp đến lúc mọi người dân trên 70 tuổi
đều được tiêm phòng vắc-xin chống
covid-19.
Những người sinh từ 1951 trở về trước
sẽ nhận được một bức thư viết bằng
tiếng Thụy Điển, thông báo cách thức
tiêm phòng.
Tốt nhất là đặt lịch tiêm phòng trên trang
web 1177.se nhưng cũng có thể gọi điện
đến cơ sở y tế địa phương.
Ngay sau khi tiêm mũi thứ nhất thì bạn sẽ
tự động nhận được lịch hẹn tiêm nhắc.
Việc tiêm phòng covid-19 là hoàn toàn
miễn phí!

Để thực thi được điều luật này thì cũng cần
có các nghị định. Đó là các văn bản hướng
dẫn luật, miêu tả chi tiết cách hiểu và áp
dụng luật.
Nghị định về các cửa hàng cửa hiệu tên là
Nghị định HSLF-FS 2021-2.
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