Tiếng Việt（ベトナム語）

Lại tiếp tục kéo dài tuyên bố tình trạng khẩn cấp!
Đừng mất cảnh giác

Đây chính là lúc thu hẹp phạm vi lây nhiễm!

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với tỉnh Hyogo lại được tiếp tục kéo dài từ ngày mai đến ngày 20 tháng 6.
Như trước đây, số người nhiễm mới trung bình hàng tuần vẫn vượt quá 100 người, và tình trạng nghiêm trọng của hệ
thống y tế vẫn không thay đổi. Mối đe dọa của các chủng đột biến như chủng Ấn Độ,v.v. cũng ngày càng gia tăng.
Với ý chí mạnh mẽ nhất định sẽ làm thu hẹp phạm vi lây nhiễm, đừng mất cảnh giác và bây giờ, một lần nữa phải có ý
thức "không lây lan, không lây nhiễm" và thực hiện triệt để những hành động có trách nhiệm.

Kính gửi đến tất cả tất cả mọi người dân trong tỉnh

１．Biện pháp phòng chống lây nhiễm tại gia đình
60% người nhiễm mới là các hộ gia đình. Hãy thực hiện triệt để các biện pháp chống lây nhiễm.
○ Hãy hành động "không mang vi rút vào gia đình" chẳng hạn như hạn chế các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao như
tiệc ăn uống hay thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang.
○ Hãy hành động "không lây lan vi rút trong gia đình" như rửa tay sau khi trở về nhà, thực hiện việc thông gió, đảm bảo
có phòng riêng cho trường hợp có người bị sốt hay khử trùng các khu vực dùng chung, v.v.
○ Hãy hành động "không lây lan vi rút ngoài gia đình" chẳng hạn như quản lý sức khỏe cho gia đình như đo nhiệt độ
hàng ngày, v.v. tư vấn với bác sĩ gia đình cho trường hợp có các triệu chứng như phát sốt,v.v.
○ Ngay cả khi trẻ em, học sinh,v.v. không có triệu chứng nhưng nếu trường hợp gia đình có người có triệu chứng (phát
sốt, v.v.) hay trường hợp đang làm xét nghiệm PCR, hãy hạn chế cho trẻ em, học sinh đó đi đến trường.
○ Vui lòng tránh tiệc rượu tại nhà (uống rượu tại nhà) của một nhóm bạn, v.v

２．Hạn chế đi ra ngoài
Tuyệt đối hãy dừng những hành động nguy hiểm có nguy cơ lây nhiễm cao.
○ Vui lòng hạn chế đi lại đến các khu vực lây nhiễm lan rộng vượt qua ranh giới tỉnh, như là Osaka,v.v.
Đặc biệt là vào những ngày nghỉ hãy hạn chế ra ngoài trừ trường hợp cần thiết để duy trì cuộc sống.
○ Vui lòng tuyệt đối không được ra vào các cửa hàng ăn uống,v.v. đang cung cấp rượu hoặc cơ sở karaoke, hay các các
cửa hàng ăn uống,v.v. đang kinh doanh ngoài giờ yêu cầu rút ngắn thời gian.
○ Vui lòng tuyệt đối không được mang rượu đến các cửa hàng ăn uống,v.v.
○ Vui lòng tuyệt đối dừng việc mua rượu từ các cửa hàng tiện lợi, v.v. rồi uống ở trước cửa hàng hoặc trên đường phố,
trong công viên, v.v.

３．Hạn chế đi làm
○ Với mục tiêu giảm 70% người đi làm, xin hãy tận dụng làm việc tại nhà (telework) hay họp qua tivi, v.v.

Ngày 31 tháng 5 năm 2021
Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo Toshizo IDO

