ข่าวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในสวีเดน สถานะวันที่ 11 ก.ย.
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1 . วันนี ้ ยอดผูต้ ิดเชือ้ ฯ สะสม รวมทัง้ หมด 86,505 คน (เพิ่มขึน้ 311 คน จากวันวันก่อนหน้า) ผูเ้ สียชีวิตที่ผ่าน
มา 5,846 คน (เพิ่มขึน้ 3 คน จากวันก่อนหน้า) และ ผูป้ ่ วยวิกฤตสะสม 2,580 คน (เพิ่มขึน้ 1 คน จากวันก่อน
หน้า) และมีผปู้ ่ วยวิกฤตที่ยงั รักษาตัวอยู่ในปัจจุบนั ทัง้ ประเทศเพียง 13 คน
ทัง้ นี ้ สาธารณสุขสวีเดน จัดทาตารางรวบรวมจานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ผูป้ ่ วยวิกฤต และผูเ้ สียชีวิต รวมทัง้ รายละเอียด
จานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ในแต่ละพืน้ ที่ ตามลิง้ ค์ขา้ งล่างนี ้
https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa
2. วันนีม้ ีรายงานการติดเชือ้ โควิด-19 ของนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ของ ม. Uppsala จานวน 3 คน โดยหนึ่งใน
สามนัน้ ได้รบั การยืนยันว่า เป็ นผูท้ ่เี คยคลุกคลีกบั ผูป้ ่ วยโควิด-19 หลายคน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
สถานการณ์นที ้ าให้มีการหยุดการเรียนการสอนทางกายภาพของหลักสูตรดังกล่าวเป็ นเวลาสองสัปดาห์ โดย
ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาจานวนประมาณ 100 คน กาลังศึกษาอยู่ในเทอมที่ 5 ของหลักสูตร
นาย Bertil Lindhahl ประธานคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว เผยว่า การพบ
ข้อมูลดังกล่าวมิได้ถูกค้นพบขณะที่นกั ศึกษาแพทย์ผตู้ ิดเชือ้ ฯ ได้เจอกับผูป้ ่ วยโควิด-19 เพราะนักศึกษาคนที่ติด
เชือ้ ฯ ไม่ได้มีอาการป่ วย แต่เป็ นการทราบภายหลังจากการสืบเส้นทางการติดเชือ้ ฯ ของผูค้ นรอบข้างไปสู่
นักศึกษาแพทย์คนนัน้ (tracking) และขณะนี ้ ทางมหาวิทยาลัยสามารถยืนยันการติดเชือ้ ของนักศึกษาได้เพียง
สามราย แต่ในความเป็ นจริงอาจมีนกั ศึกษาติดเชือ้ มากกว่านัน้ เล็กน้อย และเพื่อป้องกัไม่ให้มีการแพร่ระบาด
เพิ่มเติมในหมู่นกั ศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมีความจาเป็ นทีจะต้องหยุดการเรียนการสอนทางกายภาพไว้
ชั่วคราวเป็ นเวลาสองสัปดาห์
ทัง้ นี ้ ม. Uppsala ได้จา้ งเจ้าหน้าที่เดินเตือนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้รกั ษาระยะห่างระหว่างกัน
3. นาย Clarence Oredsson ผูจ้ ดั การกลุม่ ตารวจสวีเดนภูมิภาคตะวันตกที่ดแู ลด้านการขออนุญาตจัด
กิจกรรม ได้กล่าวถึงการที่ตารวจไม่อนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันรายการ “วิ่งและว่ายนา้ เมืองโบโรส” (Borås
swimrun) และรายการ “ไตรกีฬาเมืองโบโรส” (Borås Triathlon) ซึ่งตารวจได้ตดั สินใจดังกล่าวบนพืน้ ฐานของ
คาตัดสินชองศาลเมืองแฮเนอซานด์ (Härnösand District Court) ในกรณีนี ้ ผูจ้ ดั รายการแข่งขันไม่ได้รบั
อนุญาตให้จดั กิจกรรมข้างต้นซึ่งจะมีระยะทางกว่า 4.2 กม. เนื่องจากผิดกฎการรวมตัวกันมากกว่า 50 คน ทัง้ นี ้

นาย Oredsson ให้ความเห็นว่า มันไม่เกี่ยวว่า สถานที่จดั งานจะมีความกว้างใหญ่เพียงใด แต่ว่าการรวมตัวที่
จุดเริ่มต้นและที่จุดสิน้ สุดการแข่งขันจะมีจานวนคนรวมตัวกันมากกว่า 50 คน อย่างแน่นอน
เมื่อนักข่าวถามนาย Oredsson ว่า หากผูจ้ ดั รายการแข่งขันยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่ฟังสิ่งที่
ตารวจแจ้งห้าม ทางตารวจจะมีการดาเนินการอย่างไร นาย Oredsson ตอบว่า การดึงดันจะจัดกิจกรรมนัน้ ถือ
เป็ นความผิดที่ตอ้ งโทษได้ ซึ่งก็เป็ นหน้าที่ของตารวจเมืองโบโรสที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหน้าที่และกฎระเบียบที่วางไว้.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/polisen-sager-nej
4. หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย หรือ ขอหนังสือรับรองว่าเดินทางกลับไทยไม่ได้ในช่วง
นี ้ โปรดอ่านข่าวสารกงสุลล่าสุดจากสถานทูตอย่างละเอียด
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/3027449537350473
และท่านสามารถฟั งคลิปย้อนหลังที่คณ
ุ แอม ปาริชาตฯ ไลฟ์ สดช่วยประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเดินทาง
กลับไทยได้ท่ี FB เพจ Swedish4Thai ค่ะ
https://www.facebook.com/100003054798629/posts/2852213851557080/?d=n
5 . สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงจัดสรรหลากหลายโครงการดีๆ มาให้พ่นี อ้ งชาวไทยที่มีความกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายในห้วงการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 รายละเอียดตามนี ้
• โครงการปรึกษาคุณปุ๋ ย จุฬารัตน์ งาคชสาร นักจิตบาบัดและที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในห้วงสถานการณ์โควิด19 https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/2819222238173205
• การให้บริการให้คาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต (ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์)
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/2856092084486220
6. หากท่านเป็ นลูกจ้าง ท่านสามารถศึกษาความรูจ้ ากการสัมมนาออนไลน์จดั โดย Thaiwise.se เกี่ยวกับ
สวัสดิการที่รฐั บาลสวีเดนมีให้ลกู จ้าง เพื่อช่วยเหลือในวิกฤต Covid-19 ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/ThaiWISEmalmo/posts/242288603811083

7. หากท่านเป็ นเจ้าของกิจการ สามารถศึกษาสรุปมาตรการช่วยเหลือเจ้าของกิจการจากภาครัฐสวีเดน ใน
สถานการณ์โควิด-19 ได้ท่ี https://www.facebook.com/ThaiWISEmalmo/posts/252424499464160
(ขอบคุณข้อมูลจาก Rao Redovisning AB และเพจ Thaiwise)

ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

