Tiếng Việt（ベトナム語）

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 !
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.

Kính gửi toàn thể nhân dân trong tỉnh
1. Hạn chế đi ra ngoài
Xin dừng tuyệt đối những hành động nguy hiểm có nguy cơ lây nhiễm cao.
○ Hãy hạn chế qua lại biên giới các tỉnh, chẳng hạn như Osaka. Đặc biệt, xin hạn chế các hoạt động nhằm
mục đích uống rượu bia.
○ Vui lòng không ra vào cửa hàng ăn uống ngoài thời gian kinh doanh theo yêu cầu rút ngắn.
○ Không sử dụng các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao, chẳng hạn như cửa hàng ăn uống nơi mà các biện pháp
phòng chống lây nhiễm không được thực hiện triệt để.
○ Vui lòng dừng tuyệt đối các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao, chẳng hạn như việc mua rượu từ các cửa
hàng tiện lợi, v.v. rồi uống rượu ở trước cửa hàng hoặc trên đường phố, trong công viên, v.v.
2. 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.
○ Triệt để hành động "không mang vi rút vào gia đình"!
(Hạn chế các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao như tiệc ăn uống và thực hiện triệt để các biện pháp phòng
chống lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, v.v.)
○ Triệt để hành động "không lây lan vi rút trong/ngoài gia đình"!
(Rửa tay sau khi trở về nhà, thực hiện việc thông gió, quản lý sức khỏe của gia đình như kiểm tra thân nhiệt hàng
ngày, tư vấn với bác sĩ gia đình cho trường hợp có các triệu chứng như phát sốt,v.v.)
○ Trường hợp người trong gia đình có triệu chứng (phát sốt, v.v.) hay đang làm xét nghiệm PCR, hãy hạn chế
cho trẻ em, học sinh đến trường.
○ Vui lòng tránh tiệc tùng tại gia (uống tại nhà) theo nhóm chẳng hạn như với bạn thân, v.v
3. Thúc đẩy tiêm vắc xin
○ Đã bắt đầu đối ứng cho người dưới 65 tuổi. Kính mong quý vị tích cực tham gia vào các đợt tiêm chủng quy
mô lớn do tỉnh tổ chức ở Thành phố Himeji và Thành phố Nishinomiya, hoặc tiêm vắc xin tập thể theo đơn
vị lĩnh vực nghề nghiệp.
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