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Właściwe działania we właściwym czasie - strategia szwedzkiego rządu w
związku z nowym koronawirusem

Nowy koronawirus wystawia nasze społeczeństwo na próbę. W ostatnim czasie
szwedzki rząd przedstawił szereg środków służących ochronie życia, zdrowia i miejsc
pracy.
-

Ten kryzys będzie trwał dłuższy czas. Nie będzie łatwo. Ale nasze społeczeństwo jest
silne. Jeśli wszyscy wezmą na siebie swoją część odpowiedzialności, razem poradzimy
sobie z tym kryzysem - mówi premier Stefan Löfven.

Głównym celem pracy rządu jest zmniejszenie tempa rozprzestrzeniania się infekcji, czyli
spłaszczenie krzywej nowych zachorowań. Poza tym, prace i decyzje rządu skupiają się na:
•
•
•
•
•
•

Ograniczaniu rozprzestrzenianie się infekcji w kraju
Zapewnieniu zasobów dla opieki zdrowotnej
Ograniczeniu negatywnego wpływu epidemii na działalność ważną dla społeczeństwa
Łagodzeniu skutków dla obywateli i przedsiębiorstw
Uspokajaniu i zmniejszaniu niepokoju w społeczeństwie
Podejmowaniu właściwych działań we właściwym czasie

Środki podejmowane przez rząd i władze państwowe w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
się infekcji muszą być w równowadze z ich konsekwencjami i wpływem, jaki wywierają na
społeczeństwo i zdrowie publiczne w ogóle. Podejmowane działania są stale analizowane i
dostosowywane w miarę zmiany obrazu sytuacji.
RAMKA:
Więcej informacji i odpowiedzialne organy władzy

W Szwecji zarządzanie kryzysowe opiera się na tak zwanej zasadzie odpowiedzialności.
Oznacza to, że osoba odpowiedzialna za daną działalność w normalnych warunkach jest
również odpowiedzialna za nią podczas sytuacji kryzysowej. Więcej informacji o tym, jak
zarządzana jest Szwecja:
Na stronie internetowej krisinformation.se znajdują się zebrane zaktualizowane i
potwierdzone informacje w kilku językach, pochodzące od odpowiedzialnych władz.
Krisinformation.se
Alternatywnie (dla wersji szwedzkiej):
Tutaj można znaleźć linki do dodatkowych informacji i skontaktować się z właściwymi
organami władzy.
Porady i informacje na temat nowego koronawirusa - linki do stron urzędów i instytucji:

Szwedzkie radio nadaje wiadomości w innych językach:
Wiadomości o nowym koronawirusie w kilku językach w szwedzkim radiu:

