
Thông tin quan troṇg về vi rút Corona  
 

Chào các người dân Helsingborg!  

Vi rút Corona đang gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Không chi ̉là về bản thân vấn 

đề vi rút mà nó còn làm cho cuôc̣ sống của chúng ta bi ̣thay đổi cùng với các haṇ chế 

được áp đăṭ. Để taọ điều kiêṇ dễ dàng hơn cho cuôc̣ sống hàng ngày của baṇ trong 

giai đoaṇ này thi ̀Thành phố Helsingborg đã tổng hợp môṭ số lời khuyên và gợi ý 

sau.  

 

Để baṇ nhâṇ được thông tin xác thực 

Đúng lúc này đang lan truyền rất nhiều thông tin không chińh xác về vi rút Corona và 

về dic̣h covid -19.  

Trên trang helsingborg.se chúng tôi đã thu thâp̣ thông tin chińh xác về những gi ̀mà 

Thành phố đang làm để xử lý tiǹh huống. Trên trang này baṇ cũng sẽ tim̀ thấy 

những điạ chi ̉liên kết đến các cơ quan có thẩm quyền để biết thêm thông tin về vi rút 

Corona và về dic̣h covid -19.  

Baṇ cũng có thể liên hê ̣với Thành phố tự quản qua Trung tâm liên lac̣ Helsingborg 

(Kontaktcenter) qua số máy 042-10 50 00.  

Nếu baṇ có những câu hỏi về vi rút baṇ có thể goị đến số máy 113 13. 

 

Những người cao tuổi – chú ý chăm sóc bản thân mình 

Theo Cơ quan bảo vê ̣sức khỏe dân chúng thi ̀vi rút có thể gây hâụ quả đăc̣ biêṭ 

nghiêm troṇg cho ông/bà là người trên 70 tuổi hay là cho ông/bà thuôc̣ nhóm được 

goị là nhóm dễ bi ̣nhiễm bêṇh. Ông/bà nên hết sức thâṇ troṇg và tránh các tiếp xúc 

xã hôị, không chi ̉vi ̀lợi ićh của riêng ông/bà mà còn vi ̀lợi ićh của xã hôị. Tất cả 

chúng ta ai cũng phải chung tay giúp đỡ để giảm số người nhiễm bêṇh buôc̣ cần 

phải có sự chăm sóc đăc̣ biêṭ. Nếu ông/bà cấn giúp đỡ đi mua đồ ăn hay mua thuốc 

thi ̀ông/bà có thể nhâṇ được sự giúp đỡ đó qua Trung tâm liên lac̣ Helsingborg 

(Kontaktcenter), số điêṇ thoaị 042-10 50 00.  

 

Tất nhiên ông/bà vẫn có thể tiếp tuc̣ đi ra ngoài và đi daọ dưới ánh măṭ trời mùa 

xuân, không khi ́trong lành và ánh sáng măṭ trời rất tốt cho sức khỏe. 

 

Baṇ có cần giúp đỡ không hay baṇ có muốn giúp đỡ môṭ người nào khác 

không? 

Baṇ có thể tự yêu cầu giúp đỡ hay muốn giúp đỡ người khác qua ứng duṇg Nyby 

(appen Nyby). Baṇ có thể tim̀ thấy thêm thông tin trên trang: helsingborg.se hoăc̣ 

nếu không baṇ có thể liên hê ̣với Trung tâm liên lac̣ Helsingborg. Nếu baṇ cảm thấy 

yên tâm với công nghê ̣vi tińh thi ̀baṇ có thể tải ứng duṇg Nyby về. Ở đó baṇ có thể 

liên lac̣ với những người cần giúp đỡ hay là tự đăng ký là baṇ cần được giúp đỡ. 

 

Khi baṇ cảm thấy không an toàn 

Dù là trẻ hay hay già, chúng ta ai cũng có thể cảm thấy cô đôc̣ và lo sợ trong tiǹh 

huống như thế này -  bởi đủ loaị lý do khác nhau. Và cảm giác này có thể đến bất cứ 

lúc nào. Nếu là môṭ người cao tuổi và muốn nói chuyêṇ với môṭ người nào đó vi ̀cảm 



thấy quá cô đơn thi ̀nên liên lac̣ với môṭ trong những điạ điểm găp̣ gỡ của thành phố 

(träffpunkter).  

Ông/bà tim̀ thấy những điạ điểm này qua điạ chi:̉ helsingborg.se/traffpunkter 

 

Dám quan tâm đến những người hàng xóm của baṇ 

Trong những thời điểm này khi chúng ta có nhiều thời gian ở nhà cùng với nhau thi ̀

đối với môṭ số gia điǹh điều đó có thể dẫn đến sự bất lực, thất voṇg va lo lắng. Nếu 

baṇ lo lắng quan tâm về môṭ người nào đó đang bi ̣đối xử tàn tê ̣thi ̀baṇ có thể làm 

thay đổi điều đó. Trên trang: huskurage.se có những hướng dẫn đơn giản về baṇ có 

thể giúp đỡ gi ̀trong những tiǹh huống như vâỵ. Nếu baṇ cần có sự giúp đỡ khẩn cấp 

thi ̀baṇ liên lac̣ với Ban thường trực xã hôị (Socialjouren) qua số máy 

042-10 64 65. Trên trang: helsingborg.se/socialjour, có nhiều thông tin hơn nữa. 

 

Khi baṇ là môṭ doanh nhân 

Các doanh nhân là những người bi ̣ảnh hưởng năṇg nhất bởi những haṇ chế được 

áp đăṭ do sự khủng hoảng gây ra. Thành phố tự quản đang cố gắng  làm sao cho 

các doanh nhân thoát khỏi tiǹh huống này với sự thiêṭ haị thâṭ thấp như có thể. 

Nhiều thông tin hơn nữa về những nỗ lực mà Thành phố đang làm baṇ sẽ tim̀ thấy 

trên trang: foretagare.helsingborg.se 

 

Trên trang: helsingborg.se baṇ có thể xem ngay cả những thông tin câp̣ nhâṭ về 

những gi ̀đang diễn ra ở Helsingborg và thâṃ chi ́cả những gợi ý  những hoaṭ đôṇg 

baṇ có thể tiếng hành ngoài trời. Baṇ cũng có thể vào trang Facebook của thành phố 

Helsingborg để xem những câp̣ nhâṭ về những gi ̀đang diễn ra trong Thành phố. 

 

 

 

 

 

 


