
Tiếng Việt（ベトナム語） 

 
 

Số người nhiễm mới đang tăng lên không ngừng ở trong tỉnh Hyogo, số người nhiễm mới trong một 

ngày đạt mức kỷ lục cao, 328 người ngày hôm kia và 314 người hôm nay,v.v. vì vậy phải nói rằng chúng 

ta đã bước vào làn sóng thứ 4. 

Cùng với đó, bác sĩ và y tá vẫn đang tiếp tục nỗ lực hết sức mình cho hệ thống cung cấp dịch vụ chăm 

sóc y tế đang bị đe dọa chẳng hạn như tỷ lệ sử dụng giường bệnh cho các triệu chứng nặng vượt quá 

70%v.v. 

Đối với công dân của tỉnh trước hết là những người trẻ tuổi hãy hành động có trách nhiệm với việc 

mình làm cho việc ngăn ngừa lây nhiễm trong tình huống khủng hoảng. 

１．Hạn chế đi ra ngoài 
Hãy hạn chế di chuyển và đi ra ngoài khi không cần thiết và không khẩn cấp trong khu vực toàn tỉnh. 
Hãy hạn chế đi lại đến các khu vực có các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan tràn,v.v. 

đặc biệt là Osaka, v.v. 

２．Rút ngắn thời gian kinh doanh 
 Chúng tôi đang yêu cầu các cửa hàng ăn uống,v.v. ở các khu vực sau rút ngắn thời gian kinh doanh. 

Vui lòng không được ra vào một cách tùy tiện đối với các cửa hàng ăn uống,v.v. không đáp ứng yêu 

cầu rút ngắn thời gian kinh doanh trong khu vực là đối tượng. 
  

Khu 
vực  

là đối 
tượng 

Thành phố Kobe, Thành phố Amagasaki, 

Thành phố Nishinomiya, Thành phố 

Ashiya 

Khu vực phía bắc Hanshin 

（Thành phố Itami, Thành phố Takarazuka, Thành phố Kawanishi, Thành 

phố Sanda, Thị trấn Inagawa） 

Khu vực phía đông Harima 

（Thành phố Akashi, Thành phố Kakogawa, Thành phố Takasago, Thị trấn 

Inami, Thị trấn Harima） 

Khu vực ở giữa Harima  
(Thành phố Himeji, Thị trấn Ichikawa, Thị trấn Fukusaki, Thị trấn 
Kamikawa) 

Thời 
gian 

5/4/2021～5/5/2021 1/4/2021～21/4/2021 

Nội 
dung 

Thời gian kinh doanh từ 5:00～20:00 
 (phục vụ rượu từ 11:00～19: 00 ) 

Thời gian kinh doanh từ 5:00～21:00 
 (phục vụ rượu từ 11:00～20: 30 ) 

 
３．Lưu ý tại các cửa hàng ăn uống,v.v. 

(１)Hãy hạn chế ra vào những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao chẳng hạn như các cửa hàng ăn 

uống, quán karaoke, v.v. không thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đầu tư 

nghiên cứu cách bố trí chỗ ngồi hay lắp đặt các tấm Mika và đặt dung dịch khử trùng v.v. 
(２)Khi tiệc tùng thì nhất định hãy tuân theo những điều sau đây 

・Một nhóm tối đa là 4 người 

・Hạn chế ăn uống đông người và trong thời gian dài (Không đi tăng 2, v.v.) 

・Trong khi trò chuyện thì kêu gọi sử dụng quạt hay khẩu trang,v.v. để ngăn ngừa giọt bắn.  

４．Triệt để đối với các biện pháp phòng chống lây nhiễm 
 (１)Truyền nhiễm trong gia đình đang vượt quá 50%. Sau khi sử dụng các cơ sở có nguy cơ lây 

nhiễm cao như tiệc tùng,v.v. hãy hành động “không lây bệnh cho mọi người” trong gia đình như lưu 

ý với việc tiếp xúc với gia đình, khẩu trang, rửa tay, v.v.  
(２)Tại nơi làm việc, cơ sở, trường học, v.v. thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây 

nhiễm cơ bản như “đảm bảo khoảng cách giữa mọi người”, “Đeo khẩu trang” “Rửa tay, khử trùng 

ngón tay”.  

   Ngày 9 tháng 4 năm 2021 

Khủng hoảng làn sóng thứ 4！Yêu cầu khẩn cấp ngăn chặn lây nhiễm lan rộng 

 

Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo 


