
Tiếng Việt（ベトナム語） 

 

Hôm nay, đặt trong khoảng thời gian từ ngày 21/6 (Thứ hai) đến ngày 11/7 (Chủ nhật), tỉnh Hyogo đã chuyển từ 

khu vực các biện pháp cho tình trạng khẩn cấp sang khu vực các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm 

lan tràn,v.v. 

Song song với mục tiêu giảm số người nhiễm mới, ổn định hệ thống y tế, và chú ý đến các biến chủng, thì chúng 

ta cần nỗ lực để dịch không bùng phát trở lại. Ngay bây giờ, nhân dân toàn tỉnh hãy cùng đồng tâm hợp lực đẩy lùi 

lây nhiễm. Mong quý vị tiếp tục cảnh giác và hợp tác với chúng tôi. 

 
 
1. Triệt để các biện pháp tại các cửa hàng ăn uống, v.v. 

○ Yêu cầu các cửa hàng ăn uống, v.v, không chỉ triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm, mà còn phải chấp 

hành nghiêm chỉnh thời gian kinh doanh và giờ phục vụ rượu (cấm phục vụ rượu vào thứ bảy và chủ nhật trong 

khu vực các biện pháp). 

 Khu vực các biện pháp Khu vực khác 

Khu vực 

đối tượng 

Thành phố Kobe 

Khu vực Hanshin Minami (Thành phố Amagasaki, 

Thành phố Nishinomiya, Thành phố Ashiya) 

Khu vực Hanshin Kita (Thành phố Itami, Thành 

phố Takarazuka, Thành phố Kawanishi, Thành phố 

Sanda, Thị trấn Inagawa) 

Khu vực Higashiharima (Thành phố Akashi, Thành 

phố Kakogawa, Thành phố Takasago, Thị trấn Inami, 

Thị trấn Harima) 

Thành phố Himeji      

Khu vực Kitaharima (Thành phố Nishiwaki, Thành phố Miki, Thành 

phố Ono, Thành phố Kasai, Thành phố Kato, Thị trấn Taka) 

Khu vực Nakaharima (Thị trấn Kamikawa, Thị trấn Ichikawa, Thị trấn 

Fukusaki) 

Khu vực Nishiharima (Thành phố Aioi, Thành phố Tatsuno, Thành phố 

Ako, Thành phố Shiso, Thị trấn Taishi, Thị trấn Kamigori, Thị trấn Sayo) 

Khu vực Tajima (Thành phố Toyooka, Thành phố Yabu, Thành phố 

Asago, Thị trấn Kami, Thị trấn Shinonsen) 

Khu vực Tamba (Thành phố Tamba Sasayama, Thành phố Tamba ) 

Khu vực Awaji (Thành phố Sumoto, Thành phố Minami Awaji,  

Thành phố Awaji) 

Thời gian Ngày 21 tháng 6 (Thứ hai) ～ Ngày 11 tháng 7 (Chủ nhật) năm 2021 

Nội dung 

các biện 

pháp 

Thời gian kinh doanh: 5:00 ~ 20:00 

Phục vụ rượu: Ngày thường: 11:00 ~ 19:00, Thứ 

bảy và Chủ nhật: Cấm 

*Hạn chế sử dụng thiết bị karaoke 

Thời gian kinh doanh: 5:00 ~ 21:00 

Phục vụ rượu: 11:00 ~ 20:00 

*Hạn chế sử dụng thiết bị karaoke 

○ Xin hãy kêu gọi cấm uống rượu trước cửa hàng tiện lợi, v.v. hoặc trên đường phố,v.v. 

2. Triệt để các biện pháp tại nơi làm việc, cơ sở, v.v. 

○ Hãy triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản tại nơi làm việc hay cơ sở phúc lợi xã hội, v.v. như 

quản lý tình trạng sức khỏe nhân viên, thông gió triệt để, trang bị dung dịch khử trùng, đeo khẩu trang, v.v.  

○ Trường hợp phát sinh tình huống (phát sốt,v.v) bị nghi ngờ lây nhiễm trong nơi làm việc hay cở sở, v.v thì 

ngay lập tức phải liên hệ với trung tâm y tế và làm theo hướng dẫn. 

○ Nếu nhân viên hoặc người sử dụng cơ sở rơi vào trường hợp người trong gia đình có triệu chứng (phát sốt, 

v.v.) hay đang làm xét nghiệm PCR, thì người đó hãy hạn chế đi làm hoặc sử dụng cơ sở . 

○ Để cắt giảm 70% số người đi làm, hãy đẩy mạnh làm việc tại nhà (telework) hoặc họp qua tivi, v.v, và công 

bố tình trạng cố gắng.   

3. Thúc đẩy nỗ lực tiêm vắc xin theo lĩnh vực nghề nghiệp  

○ "Tiêm vắc xin tập thể theo đơn vị lĩnh vực nghề nghiệp" đã bắt đầu từ hôm nay. Kính mong tất cả các doanh 

nghiệp nỗ lực tích cực thực hiện độc lập hoặc thực hiện chung, v.v. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2021 

Kính gửi đến tất cả các doanh nghiệp 

Chuyển sang khu vực các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan tràn, v.v.  

Nhân dân toàn tỉnh hãy cùng đồng thể tâm hợp lực đẩy lùi lây nhiễm ! 

 

Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo Toshizo IDO 


