ข่าวความคืบหน้าล่าสุดประจาสัปดาห์เกีย่ วกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ในสวีเดน สถานะวันที่ 9 ธ.ค. 2564
. วันนี ้ (9 ธ.ค. 2564) สาธารณสุขสวีเดนอัปเดทสถิติโควิด-19 ดังนี ้
- ยอดผูต้ ิดเชือ้ สะสมทัง้ หมด 1,226,055 คน (เพิ่มขึน้ 29,367 คน จาก 14 วันก่อนหน้า หรือเฉลี่ย 2,097.64 คน
ต่อวัน)
- ผูเ้ สียชีวิตสะสมที่ผ่านมา 15,185 คน (เพิ่มขึน้ 43 คน จาก 14 วันก่อนหน้า หรือเฉลี่ย 3.07 คนต่อวัน)
- ในส่วนของความคืบหน้าเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากจานวนประชากรประมาณ 10 ล้านคนของสวีเดน
ปัจจุบนั มีผทู้ ่ฉี ีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จานวน 7,241,442 คน ซึ่งนับเป็ นร้อยละ 80.1 ของประชากรที่อายุมากกว่า
12 ปี ขนึ ้ ไป ทัง้ นี ้ มีสถิติประชากรจานวน 1,565,691 คน ที่ได้รบั วัคซีนเข็ม 3 แล้ว ซึ่งนับเป็ นร้อยละ 18.9 ของ
ประชากรที่มีอายุ 18 ปี ขนึ ้ 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...
. วันนี ้ (9 ธ.ค. 2564) นาง Sara Byfors ตาแหน่ง Deputy Head of the Public Health Agency
สาธารณสุขสวีเดนได้แถลงว่า มีการพบผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอนแล้วจานวน 16 คน ซึ่งส่วนใหญ่
ของผูต้ ิดเชือ้ ฯ มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าออกประเทศ และจากการทดสอบเบือ้ งต้นในห้องทดลอง
พบว่า โควิด-19 สายพันธ์โอมิครอนมีอตั ราการแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุเ์ ดลต้า แต่สายพันธุเ์ ดลต้าก็
ยังคงเป็ นสายพันธุท์ ่มี ีจานวนแพร่ระบาดที่สงู ที่สดุ ในขณะนี ้ อย่างไรก็ดี นาง Byfors กล่าวว่า ยังคงไม่สามารถ
ด่วนสรุปประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเชือ้ โควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอนได้ในตอนนี ้ เพราะการทดลองก็ยงั อาจคงมี
ปัจจัยแวดล้อมต่างจากสภาวะความเป็ นจริง
อัพเดทมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลสวีเดน
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 สวีเดนเริ่มบังคับใช้หลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 สาหรับการจัดกิจกรรมชุมนุม
ในที่สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่มีผเู้ ข้าร่วมเกิน 100 คน (เฉพาะผูท้ ่มี ีอายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป) เช่น
การแข่งขันกีฬา การแสดงภาพยนตร์/ละครเวที และคอนเสิรต์ โดยผูจ้ ดั กิจกรรมสามารถเลือกปฏิบตั ิตามหนึ่ง
ในหลักเกณฑ์ ดังนี ้

- เปิ ดรับเฉพาะผูท้ ่สี ามารถแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่จากัดจานวนผูเ้ ข้าร่วมหรือกาหนด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใด ๆ
- ไม่มีการตรวจสอบเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่จะต้องจัดที่น่งั สาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม โดยเว้น
ระยะห่าง 1 เมตร ระหว่างที่น่งั ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาด้วยกัน
เป็ นกลุม่ จะต้องไม่เกิน 8 คน หากเกินให้แบ่งออกเป็ นกลุม่ ย่อย
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2564 รบ. ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 8 ธ.ค. 2564 ดังนี ้
- ทางานจากบ้านและการเว้นระยะห่างในสถานที่ทางาน
- ใส่หน้ากากอนามัยขณะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
- เว้นระยะห่างในสถานที่สาธารณะ
- หลีกเลี่ยงความแออัดในร้านอาหาร/สถานบันเทิง
- สถานศึกษาต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนจานวนมาก
และล่าสุดวันนี ้ (9 ธ.ค. 2564) รัฐบาลสวีเดนได้มีการประกาศเสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้การเดินทาง
ระยะไกลของประชาชนมีความเป็ นไปได้มากขึน้ คือ ต่อไปผูท้ ่เี ดินทางระยะไกลด้วยรถสาธารณะจะต้องแสดง
เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย อย่างไรก็ดี ยังมิได้มีการกาหนดห้วงเวลาในการใช้มาตรการดังกล่าว
ในชัน้ นี ้ และต่อไปอาจจะมีการขยายมาตรการไปสู่การที่ประชาชนต้องแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด19 ในการใช้บริการร้านอาหาร สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจหรือที่จดั กิจกรรมทางวัฒนธรรม ยิม สถานที่คา้ ขาย
สินค้า (ตลาด, ห้างสรรพสินค้า, ฯลฯ) รวมไปถึงกิจกรรมหรืองานที่จดั โดยเอกชนด้วย (private gatherings)
. 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

ล่าสุด ตัง้ แต่ 1 มิ.ย. 2564 เป็ นต้นไป สถานทูตให้บริการตรวจลงตราด้วยระบบ E-Visa แล้วนะคะ รายละเอียด
ตามลิงค์นี ้ https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/3915340668561351
และตัง้ แต่วนั ที่ 27 ก.ย. 2564 การออก Visa เป็ นแบบไม่มีการติดแผ่นปะวีซ่าแล้วค่ะ
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyStockholm/posts/4189330721162343

ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

