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○ Tình trạng khẩn cấp ở khu vực Tokyo cũng được gỡ bỏ nhưng mà nếu nhìn vào tình hình lây nhiễm 
của tỉnh Hyogo, số người nhiễm trong ba ngày qua là rất lớn với con số là 78, 74, 76, số người nhiễm 
trong một tuần gấp 1,7 lần so với tuần trước và đang có xu hướng lây nhiễm lan rộng trở lại. 

○ Lây nhiễm do vi rút biến dị cũng đang gia tăng. 
○ Từ nay trở đi là thời điểm có nhiều sự kiện như tiệc tiệc chào đón và chia tay cuối năm tài chính, tiệc 

cảm ơn, v.v. Vui lòng hợp tác thực hiện những nỗ lực sau đây để triệt để phòng ngừa lây nhiễm lan 
rộng. 

 
 

 
○ Vui lòng hạn chế di chuyển giữa các tỉnh và thành phố nếu không cần thiết và không khẩn cấp, bắt đầu 

từ các khu vực mà lây nhiễm đang lan rộng. Vui lòng hạn chế ra vào những nơi có rủi ro như các cửa 
hàng ăn uống, quán karaoke, v.v. không tuân thủ theo hướng dẫn phòng bệnh. 

○ Vui lòng hạn chế tiệc tùng như đi du lịch khi tốt nghiệp, tiệc cảm ơn, tiệc chào đón và chia tay, ngắm 
hoa,v.v. 

○ Đối với các buổi hội họp ăn uống, vui lòng hạn chế ăn uống trong thời gian dài, hạn chế một nhóm tối 
đa là 4 người, ngoại trừ gia đình sống cùng nhau, trong khi trò chuyện thì kêu gọi sử dụng quạt hay khẩu 
trang,v.v để ngăn ngừa giọt bắn.  
Sau khi sử dụng các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao, chẳng hạn như tại các buổi tiệc,v.v. hãy hành động 
để “không lây cho người khác” ngay cả khi ở nhà, chẳng hạn như cẩn thận khi tiếp xúc với người khác 
trong một thời gian nhất định,v.v. 

○ Vui lòng tránh 3 mật độ kín (không gian kín, nơi tập trung kín người, tiếp xúc trong phòng kín) bằng 
cách đeo khẩu trang, rửa tay, thông gió đều đặn, giữ một khoảng cách nhất định với những người xung 
quanh, v.v. 

○ Hãy nỗ lực bằng cách làm việc tại nhà (telework) hay họp qua tivi, v.v. nhiều hơn nữa. 
 
 
 

○ Vui lòng thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm dựa trên hướng dẫn phòng chống lây 
nhiễm lan rộng, v.v. Đặc biệt, vui lòng sử dụng cảm ứng CO2, v.v để thông gió phù hợp. 

○ Cửa hàng ăn uống, v.v. ở những khu vực sau vui lòng hợp tác trong việc rút ngắn thời gian kinh doanh. 
 
 
 
 
 
 

Ngày 18 tháng 3 năm 2021 

Thời gian 8/3/2021 ~ 31/3/2021 

Khu vực 
Thành phố Kobe, Thành phố Amagasaki,  
Thành phố Nishinomiya, Thành phố Ashiya 

Nội dung Mở cửa đến 21:00 (phục vụ rượu đến 20 giờ 30 phút) 

Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo 

Triệt để ngăn chặn lây nhiễm lan rộng vào cuối năm tài chính 

Yêu cầu đến các doanh nghiệp 

Yêu cầu đến tất cả mọi người dân trong tỉnh ( Phòng ngừa mang vi rút vào nhà, cơ sở, v.v. ) 


