ข่าวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในสวีเดน สถานะวันที่ 5 ก.ย.
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1. วันนี ้ ไม่มีการรายงานสถิติโควิดจากสาธารณสุขสวีเดน สถิติลา่ สุดเมื่อวันศุกร์ท่ผี ่านมาคือ ยอดผูต้ ิดเชือ้ ฯ
สะสม รวมทัง้ หมด 84,985 คน (เพิ่มขึน้ 256 คน จากวันก่อนหน้า) ผูเ้ สียชีวิตที่ผ่านมา 5,835 คน (เพิ่มขึน้ 3
คน จากวันก่อนหน้า) และ ผูป้ ่ วยวิกฤตสะสม 2,574 คน (เพิ่มขึน้ 4 คน จากวันก่อนหน้า)
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. ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ดา้ นการบริการทางการแพทย์และสุขภาพหลายคนในเขต Halland ได้มีการรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาในห้วงโควิด-19 เป็ นส่วนหนึ่งของการได้รบั บาดเจ็บ
ระหว่างทางาน (occupational injury) ด้วยนาง Annelie Söderberg ตาแหน่งหัวหน้าผูเ้ จรจาของสมาคมผู้
ทางานในด้านการบริการสุขภาพ (Healht Care Association) ประสงค์อยากให้ทางการมีคาตัดสินให้เหตุผล
ดังกล่าวของลูกจ้างฯ ถือว่าเข้าข่ายการการบาดเจ็บระหว่างทางาน เพื่อให้พวกเข้าได้รบั การชดเชยเต็มอัตราที่
เหมาะสม
ในการเรียกร้องนี ้ มีพยาบาล จานวน 38 คน และผูช้ ่วยพยาบาล จานวน 40 คน รวมถึง ผูด้ แู ลคนป่ วยที่บา้ น
จานวน 14 คน ได้ทาการลงชื่อในรายงานดังกล่าวต่อสานักงานประกันสังคมสวีเดน ว่าพวกเค้าได้รบั ผลกระทบ
และความทุกข์ทรมานในการทางานจากติดเชือ้ โควิด-19 ในที่ทางาน แต่กฏระเบียบปัจจุบนั ของสานักงาน
ประกันสังคมทาให้การเรียกร้องสิทธิขอรับเงินชดเชยจากเหตุผลดังกล่าวเป็ นไปได้ยาก โดยรวมทัง้ ประเทศแล้ว
นิตยสาร Vårdfokus รายงานว่า มีลกู จ้างประมาณ 5,000 คน แจ้งว่า การติดเชือ้ โควิดของตนเป็ นผลมากจาก
การทางาน โดยในกลุม่ คนเหล่านี ้ 1,400 คน เป็ นพยาบาล และถึงแม้ว่า มีการประกาศจากรัฐบาลตัง้ แต่เดือน
เม.ย. ว่า ให้ประกันจากการบาดเจ็บในที่ทางานครอบคลุมโควิด-19 แต่ในทางปฏิบตั ิ นาง Söderberg กล่าวว่า
มาตรการรัฐบาลนัน้ ไม่ได้อนุมตั ิได้ง่าย เนื่องจากมีเงื่อนไขว่า การได้รบั บาดเจ็บจากการทางานจะต้องทาให้มี
ผลอย่างน้อย 180 วัน ซึ่งนาง Söderberg แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นว่า ลูกจ้างที่ทางาน
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโควิดในห้วงเวลาที่ผ่านมามีความเสี่ยงมาก ไม่เหมือนกับอาชีพอื่นๆ ที่ลกู จ้างสามารถทางาน
จากบ้านได้ ต้องเสียสละอยู่แนวหน้ารับมือกับสถานการณ์ พวกเขาเหล่านัน้ ควรจะได้รบั การคุม้ ครองหรือ
ชดเชยที่เหมาะสมมากกว่าการได้รบั การชดเชยจากการป่ วยแบบธรรมดา นาง Söderberg กล่าว

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vardanstallda-i-regionen-vill-fa-covid-19-klassat-somarbetsskada
3. ตามที่ตงั้ แต่วนั นีป้ ็ นต้นไป นอร์เวย์ได้เปิ ดให้ 6 เขตของสวีเดนจากการเตือนสีแดงเป็ นเขตสีเหลือง คือสามา
มารถให้คนนอร์เวย์เดินทางไปเขตเหล่านัน้ รวมถึงคนสวีเดนจากเขตเหล่านัน้ เดินทางไป-มาระหว่างสวีเดนกับ
นอร์เวย์ได้โดยไม่มีการกักตัว ทาให้เมื่อเช้านีม้ ีจานวนกระแสผูเ้ ดินทางจากนอร์เวย์เข้ามาสวีเดนเป็ นจานวน
มากอย่างไม่ขาดสาย นาย Kjell และนาย Roger Sungårt ชาวนอร์เวย์สองคน ได้ให้สมั ภาษณ์กบั นักข่าวสานัก
ข่าว SVT ว่า วันนีพ้ วกตนลองขับรถเข้ามาดูสถานการณ์ หากร้านไหนคนไม่เยอะพวกตนจะเข้าไปจับจ่ายซือ้
ของ นอกจากนี ้ พบว่ามีชาวนอร์เวย์อีกหลายคนเดินทางเข้ามาเพื่อเยี่ยมญาติของตนในสวีเดนที่ไม่ได้พบมา
นานกว่า 6 เดือนหลังจากมีการประกาศปิ ดชายแดนกับสวีเดนจากนอร์เวย์ และเขต Östersund ได้สง่ ผูแ้ ทนมา
ยืนประชาสัมพันธ์ให้ชาวนอร์เวย์ขบั รถลึกเข้าไปอีกนิดเพื่อไปที่เขตดังกล่าว โดยมีการแจกขนมปังฟรีและคูปอง
ส่วนลดใช้จ่ายในเขต Östersund ด้วย เพื่อดึงดูดชาวนอร์เวย์ดว้ ย
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/gransen-oppnad-mot-jamtlands-lan-norrmannenvalkomnades-varmt
4. หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี ้ โปรดอ่านข่าวสารกงสุลล่าสุดจากสถานทูต
อย่างละเอียด 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

