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CORONA
Lý do trẻ em vẫn
phải đi học khi có
dịch Corona
Ở nhiều nước trên thế giới trẻ em ở nhà
khi xảy ra dịch Corona nhưng ở Thụy
Điển thì trẻ em phải đi học.
Nhiều quốc gia lựa chọn phong tỏa xã hội.
Người dân phải cách ly và chỉ được phép ra
khỏi nhà để mua đồ ăn và vật dụng thiết yếu
hay để tập thể dục. Đó là các quy định
nghiêm ngặt và người dân sẽ bị phạt nếu
không tuân thủ.
Nhưng ở Thụy Điển thì xã hội không bị
phong tỏa. Thay vì đóng cửa các hoạt động
thì chính phủ cung cấp rất nhiều thông tin để
người dân hiểu thế nào là đúng, thế nào là
sai. Mọi người dân đều phải biết cách tự bảo
vệ bản thân và không để lây nhiễm cho người
khác.
Chính phủ và Cơ quan Y tế Cộng đồng chỉ
đưa ra một số quy định cấm thực sự cần
thiết. Một trong số đó là cấm thăm viếng các
nhà dưỡng lão. Nếu người già bị lây nhiễm
thì có nguy cơ cao là sẽ ốm nặng hoặc chết.
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Trẻ em phải đi học
Ngay từ đầu dịch, Chính phủ đã quyết định
học sinh trung học phổ thông hay sinh viên
đại học sẽ ở nhà và học từ xa. Nhưng trường
tiểu học và trung học cơ sở thì khác. Luật của
chúng ta là tất cả trẻ em ở độ tuổi giáo dục
phổ cập đều phải đi học. Phụ huynh không
thể làm trái luật. Có rất ít trẻ bị nhiễm virus
và các con đều chỉ bị ốm nhẹ. Vì vậy trẻ phải
đến trường.

Ngoài ra còn một lý do trẻ em phải đến
trường nữa: Đó là không phải trẻ nào cũng có
hoàn cảnh gia đình tử tế. Với nhiều trẻ thì chỉ
ở trường học các con mới được ăn uống đủ
chất, và được an toàn vì có bạn và thày cô.
Ngoài ra việc trẻ em được đến trường cũng
rất quan trọng để cha mẹ có thể tiếp tục đi
làm, nhất là các phụ huynh làm việc ở bệnh
viện, cơ quan cảnh sát, công ty điện, v.v…

Hiện tại chưa có kế hoạch đóng cửa trường
tiểu học và trung học cơ sở. Nếu Chính phủ
và Cơ quan Y tế Cộng đồng quyết định đóng
thì họ sẽ thông báo cho báo chí và các quận,
sau đó trường sẽ báo cho học sinh và phụ
huynh.

Tất cả các phường, quận thuộc tỉnh Kalmar, ủy
ban quản lý tỉnh Kalmar và tất cả các cơ quan
chính quyền trong tỉnh đều hợp tác chặt chẽ
trong công tác đối phó khủng hoảng.
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

