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CORONA
Lây nhiễm trong
cộng đồng ở tỉnh
Kalmar
Đỉnh dịch vẫn còn ở phía trước. Vì vậy
chúng ta vẫn phải tiếp tục tuân thủ
hướng dẫn của Cơ quan Y tế Cộng
đồng.
Hiện tại ở tỉnh Kalmar đã có lây nhiễm cộng
đồng. Tất cả các quận huyện đều đã có người
nhiễm và chúng ta không biết người nào có
thể lây bệnh. Giám đốc dịch tễ của tỉnh tin
rằng đỉnh dịch (lúc có nhiều người mắc nhất)
vẫn còn ở phía trước. Nhưng khi nào đạt đến
đỉnh dịch thì không ai biết trước được.

Thời điểm đạt đỉnh dịch phụ thuộc vào việc
tuân thủ các hướng dẫn phòng tránh dịch cho
bản thân và người khác. Điều đặc biệt quan
trọng là không để mọi người bị phát bệnh
cùng lúc vì khi đó nhân viên y tế ở các bệnh
viện không thể đủ sức chăm sóc tất cả.
Ana Norlén là giám đốc điều phối tình trạng
khẩn cấp của tỉnh. Bà phụ trách công tác xử
lý khủng hoảng. Bà khuyến cáo mọi người
phải cẩn thận.
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Bà cho rằng điều quan trọng là chúng ta
không lơ là việc bảo vệ bản thân.

- Chúng ta phải tiếp tục phòng chống dịch
trong nhiều tháng nữa. Hãy cố gắng và hãy
kiên trì.
Báo chí đã và đang đăng tin liên tục về dịch
bệnh, nhưng chủ yếu là đăng tình hình ở
Stockholm – nơi đã có lây lan cộng đồng từ
khá lâu. Nhiều người đang được điều trị tích
cực (IVA) và nhiều người đã tử vong. Tuy
nhiên Cơ quan Y tế Cộng đồng cho rằng
nhiều khả năng dịch đã đạt đỉnh ở
Stockholm. Số người chết và số người phát
bệnh hiện luôn ở mức ổn định.

Nhưng Kalmar đi sau Stockholm trong diễn
tiến dịch bệnh. Kalmar chưa đạt đến đỉnh
dịch. Để biết tình hình hiện nay ở Kalmar
chúng ta phải nghe thông tin từ Giám đốc
dịch tễ của tỉnh và theo dõi báo chí đưa tin về
quận bạn đang ở.
Bà Ana Norlén kêu gọi:

- Hãy theo dõi tình hình cụ thể ở tỉnh Kalmar
vì chúng ta khác Stockholm. Và hãy đóng góp
bằng cách cung cấp thông tin cho những
người khác.

- Không nên tụ tập các nhóm lớn. Hãy giữ
khoảng cách với mọi người và tránh đi lại.
Và chúng ta vẫn phải tiếp tục đặc biệt cẩn
trọng phòng lây nhiễm cho những người lớn
tuổi.

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

