Tiếng Việt（ベトナム語）

Tăng lên đột ngột làn sóng thứ 4! Yêu cầu khẩn cấp ngăn chặn lây nhiễm
Số người nhiễm mới trong tỉnh tiếp tục vượt quá 300 người một ngày, ngày hôm qua số ca nhiễm đang tăng
lên đột ngột, đã đạt mức cao kỷ lục là 507 người, v.v.. Hệ thống y tế đang trong tình trạng nguy kịch, với hơn
1000 bệnh nhân không thể nhập viện và phát sinh trở ngại cho việc phẫu thuật hay vận chuyển cấp cứu,v.v.
Vì vậy, chúng tôi đã quyết định tăng cường biện pháp mở rộng khu vực các biện pháp trọng điểm để ngăn
chặn sự lây nhiễm lan tràn,v.v. Phải ngăn chặn sự lây nhiễm tăng lên ở bất kỳ mức độ nào.
Mặc dù tình hình khó khăn sẽ tiếp tục đối với tất cả các doanh nghiệp trong tỉnh, nhưng yêu cầu hợp tác, thấu
hiểu cho những nỗ lực sau đây.

1. Rút ngắn thời gian kinh doanh
○

Ngoài Thành phố Kobe, Thành phố Amagasaki, Thành phố Nishinomiya và Thành phố Ashiya từ
trước đến nay thì từ ngày 22 tháng 4, khu vực phía bắc Hanshin (Thành phố Itami, Thành phố
Takarazuka, Thành phố Kawanishi, Thành phố Sanda, Thị trấn Inagawa) và Thành phố Akashi sẽ
được thêm vào “khu vực có các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan tràn, v.v.”. Đối
với cửa hàng ăn uống, v.v. yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đến 20 giờ đến ngày 5 tháng 5.

○

Đối với cửa hàng ăn uống, v.v. ở khu vực phía đông Harima (ngoại trừ Thành phố Akashi) và khu vực
chính giữa Harima sẽ tiếp tục thời gian kinh doanh đến 21giờ, thời gian sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 5.

2. Triệt để đối với các biện pháp phòng chống lây nhiễm
○

○
○

Tại các cửa hàng ăn uống,v.v hãy thực hiện triệt để cho những nỗ lực sau đây.
Lắp đặt các tấm Mika hoặc đảm bảo khoảng cách thích hợp, triệt để lắp đặt dung dịch khử trùng và
thông gió, khách vào tiệm thì phải đeo khẩu trang, cấm vào cửa với những người có các triệu chứng
của bệnh truyền nhiễm như sốt,v.v , khuyến khích khám kiểm tra đối với nhân viên, hạn chế sử dụng
karaoke tại các cửa hàng ăn uống
Hãy triệt để hạn chế các bữa tiệc chào đón và chia tay hay tiệc giao lưu cho nhân viên ở mỗi công
ty,v.v.
Hãy thúc đẩy làm việc tại nhà (telework), họp qua tivi, v.v. bao gồm cả việc đưa ra mục tiêu"Giảm
70% người đi làm"
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