ข่าวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในสวีเดน สถานะวันที่ 6 ก.ย.
2563
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. ในช่วงคืนวันเสาร์เข้าสูเ่ ช้าวันอาทิตย์ท่ี 6 ก.ย. (เช้าวันนี)้ ตารวจได้เข้าตรวจปาร์ตกี ้ ลางแจ้งที่ Folkets Park
ในเมือง Blomstermåla จากการรายงานของตารวจ พบว่า มีผคู้ นจานวนกว่า 300 คน เข้าร่วมปาร์ตีด้ งั กล่าว
แต่ผรู้ ว่ มปาร์ตไี ้ ม่เห็นด้วยกับความเห็นของตารวจ โดยนางสาว Alexandra Bonsdorff หนึ่งในผูเ้ ข้าร่วม กล่าว
ว่า ปาร์ตไี ้ ด้ถกู จัดขึน้ โดยความหวังดีจากกลุม่ คนที่ดี (มิใช่อาชญากรหรือคนเลวร้าย) ซึ่งมีการจัดเต็นท์หลาย
หลัง และมีกลุม่ คนจานวนน้อยหลายกลุม่ นั่งพูดคุยกันเท่านัน้ เอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมตัว
สังสรรค์และทากิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสงบและดีงาม
อย่างไรก็ดี ความเห็นของตารวจคือว่า นอกจากเรื่องจานวนคนที่มารวมตัวกันมากเกินไปในช่วงโควิดแล้ว การ
จัดปาร์ตลี ้ กั ษณะนีโ้ ดยไม่ขออนุญาตก่อนและมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดว้ ย ผิดกฎหมาย พรบ. Public
Order Act และ Alcohol Act อย่างเห็นได้ชดั และตารวจไม่สามารถจับตัวโต้โผผูจ้ ดั ปาร์ตไี ้ ด้
ความเห็นเพิ่มเติมจากอีกหนึ่งผูร้ ว่ มปาร์ตดี ้ งั กล่าวคือนาย Viktor Axelsson กล่าวไม่เห็นด้วยกับตารวจเช่นกัน
กับนางสาว Bonsdorff ว่า การปาร์ตคี ้ ือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สง่ เสริมความรักใครสามัคคีซ่งึ เป็ นวัฒนธรรม
ที่เราควรรักษาไว้ ส่วนการที่คิดว่า เมื่อผูค้ นมาปาร์ตจี ้ ะมีแต่การดื่มเหล้าเมามายนัน้ ถือเป็ นอคติของตารวจเอง
ตารวจควรจะเปิ ดใจกว้างมากกว่านี ้ นาย Axelsson กล่าว
เมื่อผูส้ ื่อข่าวถามนาย Axelsson ว่า แต่ตารวจสามารถจับกุมคนที่มีเล่นยาเสพติดได้จานวน 2 รายในปาร์ตนี ้ ี ้
แล้วนาย Axelsson มีความเห็นอย่างไร นาย Axelsson กล่าวตอบว่า ก็ดีแล้ว นั่นเป็ นสิ่งที่ตารวจควรทาหน้าที่
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/festdeltagare-najs-att-folk-tar-initiativ-och-skaparsamhorighet

3. ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์นี ้ (6 ก.ย. 2563) ตารวจได้ขอให้ตลาดนัดในเขต Täby ในทางตอนเหนือของ
สตอกโฮล์ม สลายตัวเนื่องจากมีจานวนคนมากเกินไปกว่า 50 คน ตามที่ระเบียบของทางการกาหนดเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 นาง Anna Westberg โฆษกตารวจ กล่าวว่า ตารวจไม่ทราบแน่ชัดว่ามีผคู้ น
เท่าไรที่เข้าร่วมซือ้ ของในตลาดดังกล่าว แต่จากการสังเกต เห็นได้ชดั ว่า มีจานวนมากกว่า 50 คนแน่นอน และ
ตลาดนัดถือว่าเข้าข่ายเป็ นกิจกรรมสาธารณะที่ผเู้ ข้าร่วมต้องมีไม่เกิน 50 คน นาง Westberg กล่าว
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset
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

