ข่าวความคืบหน้าล่าสุดประจาสัปดาห์เกีย่ วกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ในสวีเดน สถานะวันที่ 22 ธ.ค. 2564
. วันนี ้ (22 ธ.ค. 2564) สาธารณสุขสวีเดนอัปเดทสถิติโควิด-19 ดังนี ้
- ยอดผูต้ ิดเชือ้ สะสมทัง้ หมด 1,268,254 คน (เพิ่มขึน้ 21,499 คน จาก 6 วันก่อนหน้า หรือเฉลี่ย 3,583.17 คน
ต่อวัน)
- ผูเ้ สียชีวิตสะสมที่ผ่านมา 15,259 คน (เพิ่มขึน้ 33 คน จาก 6 วันก่อนหน้า หรือเฉลี่ย 5.5 คนต่อวัน)
- ในส่วนของความคืบหน้าเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากจานวนประชากรประมาณ 10 ล้านคนของสวีเดน
ปัจจุบนั มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 17 ล้านโดส วัคซีนส่วนใหญ่ท่ใี ช้ ได้แก่ Moderna (ฉีดให้เฉพาะผูท้ ่มี ี
อายุ 30 ปี ขนึ ้ ไป) และ Pfizer (ฉีดให้กบั ทุกกลุม่ ) โดยมีผทู้ ่ีได้รบั การฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม จานวน 7,326,603 คน
หรือประมาณร้อยละ 81 ของประชากรที่มีอายุ 12 ปี ขนึ ้ ไป และมีผทู้ ่ไี ด้รบั วัคซีนแล้ว 3 เข็มจานวน 2,015,251
คน หรือประมาณร้อยละ 24 ของประชากรที่มีอายุ 18 ปี ขึน้ ไป
ทัง้ นี ้ สาธารณสุขสวีเดน จัดทาตารางรวบรวมจานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ผูป้ ่ วยวิกฤต และผูเ้ สียชีวิต รวมทัง้ รายละเอียด
จานวนผูต้ ิดเชือ้ ฯ ในแต่ละพืน้ ที่ ตามลิง้ ค์ขา้ งล่างนี ้
https://experience.arcgis.com/.../09f821667ce64bf7be6f9f8...
. ภาพรวม
ผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 ในสวีเดนมีจานวนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับขณะนีอ้ ยู่ในช่วงที่มีประชาชนป่ วยเป็ น
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูเป็ นจานวนมาก จึงทาให้มีผขู้ อรับการตรวจเชือ้ โควิด-19 เพิ่มขึน้ กว่าปกติ (ประมาณ
345,000 คน/สัปดาห์) ข้อมูลสถิติตวั เลขผูต้ ิดเชือ้ ฯ ของสาธารณสุขสวีเดน พบว่า ในช่วงวันที่ 6-15 ธ.ค. 2564
(สัปดาห์ท่ี 49) เป็ นช่วงที่มีอตั ราการติดเชือ้ ฯ สูงที่สดุ นับตัง้ แต่เดือน พ.ย. 2564 โดยมีผตู้ ิดเชือ้ ฯ รายใหม่ในช่วง
สัปดาห์ดงั กล่าวจานวน 18,663 คน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 35 จากสัปดาห์ก่อนหน้า ครึง่ หนึ่งของผูท้ ่ตี ิดเชือ้ ฯ เป็ นผูท้ ่ี
ฉีดวัคซีนแล้ว โดยผูต้ ิดเชือ้ ฯ รายใหม่สว่ นใหญ่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี 40-49 ปี และ 30-39 ปี ตามลาดับ
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
รบ. ประกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ เพิ่มเติม สืบเนื่องจากจานวนผูต้ ิดเชือ้ ที่เพิ่มขึน้ และการแพร่
ระบาดสายพันธุ์ Omicron โดยตัง้ แต่วนั ที่ 21 ธ.ค. 2564 สวีเดนได้เริ่มตรวจเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนต้านโค

วิด-19 จากผูท้ ่เี ดินทางเข้าสวีเดนจากประเทศในนอร์ดิก (ก่อนหน้านีย้ กเว้นการตรวจเอกสารรับรองฯ จากผูท้ ่ี
เดินทางมาจากนอร์ดิก) นอกจากนี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ธ.ค. 2564 กาหนดเริ่มใช้มาตรการ ดังนี ้
- หลีกเลี่ยงความแออัดในพืน้ ที่สาธารณะ
- ขอความร่วมมือให้ ปชช. ทางานจากบ้าน (หากเป็ นไปได้)
- กาหนดให้งานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีพนื ้ ที่ใช้สอย
สาหรับผูท้ ่มี าใช้บริการไม่ต่ากว่า 10 ตารางเมตร/คน
- แนะนาให้ ปชช. หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมเข้าค่าย/แคมป์ ที่จดั ในที่รม่
- แนะนาให้สถาบันการศึกษาสาหรับผูใ้ หญ่ใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและลดความแออัด รวมทัง้
จัดการเรียนการสอนบางส่วนแบบทางไกล
- กาหนดให้รา้ นอาหารและสถานบันเทิงบริการอาหาร/ให้บริการแขกที่น่งั ประจาโต๊ะเท่านัน้ และเว้นระยะห่าง 1
เมตรระหว่างโต๊ะ
- การชุมนุมสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะที่มีผเู้ ข้าร่วมเกิน 20 คน จะต้องจัดที่น่งั ให้กบั ผูท้ ่มี าร่วมกิจกรรมทุก
คน ไม่ว่าบุคคลนัน้ ๆ จะมีใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม
- กาหนดให้การจัดกิจกรรมที่ไม่มีการตรวจเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 มีผเู้ ข้าร่วมได้ไม่เกิน 500
คน โดยต้องเว้นระยะห่างระหว่างผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และอนุญาตให้ผทู้ ่เี ดินทางมาร่วมกันและอยู่ร่วมกันโดยไม่
เว้นระยะห่างมีจานวนไม่เกิน 8 คน
. ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2564 เป็ นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ มีการปรับการให้บริการกงสุลแก่ประชาชนใน
ห้วงสถานการณ์โควิด โดยบริการส่วนมากจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้านะคะ รายละเอียดตามโพสต์นี ้
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/3721272377968182
. ข้อมูลมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย. 2564 โดยผูเ้ ดินทางจากสวีเดนและลัตเวียอยู่ใน
กลุม่ ประเทศที่ได้รบั การยกเว้นการกักตัวค่ะ
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/4369982683097145
และข้อมูลล่าสุดสาหรับคนไทยในสวีเดนกับลัตเวียที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยนะคะ (สถานะ ณ วันที่
22 ธ.ค. 64) https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/4544643128964432
ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

