Tiếng Việt（ベトナム語）

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Đối sách mới trong ‘‘thời kỳ lây nhiễm lan rộng đặc biệt’’
Ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận số người nhiễm mới nhiều nhất từ trước đến nay 132 người, và
số ngày có hơn 100 ca nhiễm trong ngày đã là 3 ngày liên tục. Khi các tỉnh thành phố, phủ, đạo trong cả nước
liên tiếp cập nhật con số nhiễm bệnh nhiều nhất trong suốt thời gian qua và đưa ra phán đoán mang tính tổng
hợp về những thông tin này thì buộc phải nói rằng chúng ta đã bước vào “thời kỳ lây nhiễm lan rộng đặc biệt”.
Kính mong toàn thể nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần cảnh giác nghiêm trọng.
1. Đột ngột bước vào ‘thời kỳ lây nhiễm lan rộng đặc biệt’’
Tăng cường kêu gọi cảnh báo nghiêm trọng đến toàn thể nhân dân trong tỉnh
Đặc biệt, chú ý những tình huống trong ăn uống
Tham khảo: “Một lần nữa, hãy triệt để phòng chống lây nhiễm !”
(Thông điệp từ Tỉnh trưởng đăng ngày18 tháng 11)
2. Củng cố thêm các cơ sở chữa bệnh lưu trú
Kế hoạch hiện tại là bổ sung thêm 700 phòng, và xúc tiến duy trì hơn nữa.
3. Tăng cường đối sách cho các ổ dịch
1) Đẩy mạnh kiểm tra PCR cho các cơ sở phúc lợi xã hội
Nhanh chóng và tích cực thực hiện kiểm tra trên diện rộng đối với nhân viên, người đang nhập
viện, người đang có biểu hiện phát sốt hay các triệu chứng về hô hấp cùng những người có liên
quan.
2) Đối với nhân viên và những người đang sử dụng thì cần tiếp tục triệt để hơn nữa việc quản lý hành
động và sức khỏe của họ để không thể mang theo vi rút vào.

