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Nhằm hướng đến việc thu hẹp lây nhiễm sớm nhất có thể 

 
Kể từ khi người đầu tiên bị nhiễm vi rút corona chủng mới được xác nhận ở tỉnh Hyogo vào ngày 1 

tháng 3 năm 2020 thì đến nay cũng khoảng một năm rưỡi rồi mà cuộc chiến với corona vẫn còn đang 

tiếp tục. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực của các cán bộ y tế tại các hiện trường và sự hợp 

tác của người dân trong tỉnh và các doanh nghiệp từ trước đến nay. 

Corona thì vẫn cứ lặp đi lặp lại các chủng đột biến. Tình trạng lây nhiễm đang lan rộng trên toàn 

quốc, và số người nhiễm mới ở tỉnh Hyogo là 329 người ngày hôm qua và 317 người ngày hôm nay, 

con số này đang tăng lên nhanh chóng và bước vào giai đoạn IV theo chỉ số quốc gia. 

Để ngăn chặn sự lây nhiễm lan rộng từ nay về sau, tỉnh Hyogo đã được chỉ định thực hiện "Các biện 

pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan tràn,v.v.", và việc áp dụng sẽ bắt đầu từ ngày mai. 

Chúng tôi yêu cầu công dân của tỉnh và các doanh nghiệp hợp tác trong việc ①Hạn chế ra ngoài, 

②Rút ngắn thời gian kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống,v.v., cấm cung cấp đồ uống có cồn trong 

khu vực thực hiện, ③Hạn chế tổ chức các sự kiện. 

Nếu tình trạng lây nhiễm tiếp tục lan rộng, thì có thể dẫn đến nguy cơ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 

áp lực cho ngành y tế. Ngay bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất. Người dân của tỉnh hãy đoàn kết 

vượt qua khó khăn để nhằm hướng đến việc thu hẹp lây nhiễm sớm nhất có thể. 
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