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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.  
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TIN TỨC VỀ 

CORONA

Cấm thăm viếng 

các nhà dưỡng lão 

Chính phủ muốn bảo vệ người 

lớn tuổi khỏi virut Corona. Hiện 

tại cấm tất cả các cuộc thăm 

viếng các nhà dưỡng lão trên 

toàn Thụy Điển. 

Từ ngày 1.4 cấm mọi người đến thăm bạn 

bè và họ hàng ở tất cả các nhà dưỡng lão ở 

Thụy Điển. Đây là quyết định của chính 

phủ. Lệnh cấm này là nhằm tránh để người 

lớn tuổi bị nhiễm virus Corona. Rủi ro lây 

nhiễm cao nhất ở người hơn 70 tuổi hoặc 

những người đã có một số bệnh nặng khác. 

     Những người lớn tuổi sống ở nhà riêng 

cũng không nên gặp gỡ người khác. Họ 

hàng và bạn bè có thể giúp họ mua đồ ăn 

và hỏi thăm họ qua điện thoại. Nếu sống 

với con cháu thì con cháu nên hạn chế giao 

tiếp xã hội, và không nên đứng, ngồi quá 

gần nhau trong nhà. Cần rửa tay thật kỹ và 

giữ khoảng cách khoảng 1 mét. 

-Nếu mọi người ai cũng có ý thức thì

chắc chắn chúng ta sẽ chống dịch hiệu quả 

- Bác sĩ chuyên khoa lây nhiễm Lisa

Labbé Sandelin ở tỉnh Kalmar khẳng định. 

Dịch ảnh hưởng đến tất cả mọi người, 

nhưng ai cũng có thể đóng góp vào việc 

chống dịch. 

Sẽ xét nghiệm nhiều người 
hơn 

Chính phủ cũng đã quyết định Thụy Điển 

sẽ tiến hành xét nghiệm virus covid-19 

(Corona) trên diện rộng hơn. 

     Trước hết sẽ xét nghiệm bệnh nhân và 

nhân viên y tế ở các bệnh viện. Sau đó sẽ 

xét nghiệm những người làm trong các lĩnh 

vực thiết yếu khác của xã hội. 

     Sau đó chúng tôi cũng mong muốn xét 

nghiệm những người đã bị nhiễm virus 

Corona và đã có miễn dịch. 

     Cơ quan Y tế cộng đồng đã được giao 

nhiệm vụ tiến hành việc xét nghiệm và 

phải bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ 

được giao.  

Lây nhiễm qua các giọt 
dịch 

Covid-19 lây qua các giọt dịch. Virus 

lan truyền qua nước bọt. Các giọt 

nước bọt rất nhỏ, như hơi nước đọng 

trên gương, hoặc như hơi khói khi 

chúng ta thở ra lúc ở ngoài trời lạnh. 


