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CORONA
Sắp được đi du lịch –
nếu bạn khỏe mạnh và
tuân thủ các quy định
Từ ngày 13.6 bạn có thể đi du lịch
trong phạm vi Thụy Điển. Nhưng nguy
cơ chưa hết. Bạn vẫn phải tuân thủ các
quy định, và không bị ốm.
Người dân đã và đang tuân thủ tốt các quy
định trong thời gian dịch bệnh. Do đó tình
hình ở Thụy Điển đã ổn hơn. Từ ngày 13.6
chúng ta có thể đi lại trên phạm vi toàn quốc.
Tuy nhiên dịch vẫn chưa hết và vẫn còn nguy
cơ lây lan. Vì vậy mọi người vẫn phải có
trách nhiệm như trước.
Mọi người dân trong nước đều có trách
nhiệm tuân thủ hướng dẫn. Nếu có bất kỳ
triệu chứng nhiễm Corona nào cũng không
được đi lại. Kể cả khi chỉ có các triệu chứng
rất nhẹ.

Những người điều hành ở các khu cắm trại,
tàu phà, xe buýt và quản lý các nhà hàng cũng
phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Vì
vậy chính phủ đã quyết định các quận huyện
được kiểm soát việc thực hiện các quy định
đó. Ban quản lý tỉnh phải hỗ trợ các quận
huyện.

Chúng ta vẫn liên tục nghiên cứu về virus và
điều chỉnh các quy định mỗi khi chúng ta hiểu
biết hơn về nó. Hiện tại chúng ta biết vẫn
phải tiếp tục tuân thủ tất cả các quy định liên
quan đến Corona. Chẳng hạn phải giữ khoảng
cách với nhau và không tập trung đông người.
Chỗ nào đông thì chúng ta phải tránh.
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”Nếu đi du lịch bạn nhất thiết phải suy nghĩ
kỹ và phải cẩn thận”, Thủ tướng Stefan
Löfven phát biểu vậy trong một cuộc họp báo.
Sẽ xét nghiệm nhiều người hơn
Hiện tại đã có các bộ xét nghiệm đáng tin
cậy, cả loại xem hiện tại có nhiễm bệnh
không và loại xem đã từng bị nhiễm bệnh
chưa. Vì vậy chúng tôi sẽ tiến hành xét
nghiệm nhiều hơn để theo dõi tình hình dịch
bệnh. Y tế Khu vực Kalmar sẽ thực hiện các
xét nghiệm này.
Tình hình cụ thể ở các địa phương trong cả
nước rất khác nhau. Hiện tại chỉ biết là những
người có triệu chứng sẽ được xét nghiệm
trước (xét nghiệm miễn phí). Nhà nước và
các địa phương đang thảo luận sẽ thực hiện
các xét nghiệm thế nào. Trong vòng một tuần
nữa dự là phải thảo luận xong.
Khi bắt đầu xét nghiệm nhiều người hơn thì
đương nhiên chúng ta sẽ thấy số người bị
nhiễm cũng sẽ tăng lên, nhưng đó chỉ là do
tăng xét nghiệm chứ không phải do tăng số
người thực nhiễm.
Xem thông tin về Corona ở đây.

Xem thông tin về Covid-19 ở đây.

Xem thông tin về các xét nghiệm ở đây.

Khi hướng điện thoại về một mã QR bạn sẽ
được dẫn tới một trang web.

Mã QR có tác dụng như một đường dẫn trên
mạng.

Nếu trong hè mà dịch bệnh diễn tiến xấu đi
thì có thể phải có các quy định mới.

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.kalma
r
facebook.com/vastervikskommun

