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Cả tỉnh bị ảnh
hưởng nặng nề
Đánh giá toàn cảnh cho thấy hầu
như toàn bộ tỉnh ta bị ảnh hưởng
bởi dịch corona.
Hằng tuần Ban quản lý tỉnh thu thập thông
tin từ các quận. Sau đó Ban quản lý xem
xét, đánh giá toàn cảnh tình hình ở tỉnh
Kalmar. Khi tập hợp và xem xét mọi mặt
thông tin chúng ta sẽ hiểu được xã hội bị
ảnh hưởng thế nào. Chúng ta cũng sẽ hiểu
các bộ phận khác nhau hành động như thế
nào để cải thiện tình hình.
Đánh giá toàn cảnh tuần này cho thấy hầu
như tất cả các thành phần xã hội đều chịu
tác động của dịch corona.

Nhiều người phải ở nhà vì bản thân ốm
hay con nhỏ ốm. Cũng có nhiều người
cần được hỗ trợ tiền bạc khi họ không thể
đi làm. Nhiều doanh nghiệp điêu đứng khi
không có khách mua hàng hay sử dụng
dịch vụ. Nếu người dân bị mất việc và các
doanh nghiệp phá sản thì sẽ là một vấn đề
đáng lo ngại cho người dân và xã hội.
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Các quận, huyện cũng lo ngại rằng trẻ em
nghỉ học ở nhà lâu quá thì có thể gặp
nhiều vấn đề. Một số gia đình không ổn
và trẻ không an toàn. Chúng ta biết rằng
bạo lực và rượu chè gia tăng khi người ta
mất việc và phải ở nhà lâu. Bình thường
thì giáo viên theo dõi để đảm bảo trẻ ổn,
nhưng sẽ rất khó nếu như các phụ huynh
đó giữ con ở nhà. Nếu biết có trẻ bị đánh
đập hay không được ăn uống đầy đủ thì
phải báo cơ quan chức năng để kịp thời
giúp đỡ gia đình đứa trẻ.
Cũng có lo ngại rằng thanh thiếu niên sẽ
tiếp xúc với ma túy hay tội phạm. Nguy
cơ này cao hơn nhiều khi trẻ không đi
học.
Các quận, Ban lãnh đạo tỉnh, khu vực và
tất cả các cơ quan chức năng khác trong
tỉnh đều cung cấp thông tin cho nhau và
hỗ trợ nhau. Mỗi người dân cũng phải
góp phần chống dịch bằng cách tuân thủ
hướng dẫn của Cơ quan Y tế cộng đồng:

Rửa tay * Giữ khoảng cách với mọi
người * Tránh đi lại

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

