
Tiếng Việt（ベトナム語） 

 
 

Hôm nay, tỉnh Hyogo đã được chỉ định là khu vực thực hiện "Các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm 

lan tràn,v.v.". 

Số người nhiễm mới đã tăng nhanh chóng lên 280 người ngày hôm qua, 265 người ngày hôm nay và trung bình 

khoảng 200 người trong tuần gần đây nhất, và nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng như thế này thì có thể dẫn đến nguy cơ 

tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp lực cho ngành y tế. 

Đặc biệt là thành phố Kobe, khu vực Hanshin, khu vực Higashi Harima và thành phố Himeji, nơi tình trạng lây 

nhiễm đang gia tăng, đã được chỉ định là khu vực thực hiện biện pháp và các biện pháp sẽ được tăng cường từ ngày 2 

tháng 8, bao gồm cả các khu vực khác. 

Chúng tôi yêu cầu tất cả các doanh nghiệp và công dân của tỉnh thấu hiểu và hợp tác trong những nỗ lực dưới đây 

với ý thức tự giác sâu sắc nhằm thu hẹp sự lây nhiễm. 

 

 
(1) Triệt để các biện pháp ở cửa hàng ăn uống, v.v. 

Nguy cơ lây nhiễm do uống rượu bia trong tiệc ăn uống là cực kỳ cao, cần phải có những biện pháp phòng dịch triệt để. 

 Đối với cửa hàng ăn uống, v.v., hãy tuân thủ nghiêm ngặt giờ kinh doanh, đặc biệt nghiêm cấm cung cấp đồ uống có 

cồn trong khu vực thực hiện biện pháp. 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm, chẳng hạn như tích cực lấy chứng nhận cửa hàng 

thực hiện đúng các biện pháp phòng chống vi rút corona chủng mới. 

 

 
(1) Hạn chế ra ngoài 

Sự gia tăng số lượng người trong kỳ nghỉ hè sẽ dẫn đến sự lây nhiễm lan rộng. 

 Hãy hạn chế qua lại các khu vực lây nhiễm lan rộng, chẳng hạn như Tokyo hay Osaka, v.v. 

 Hãy hạn chế ra ngoài hoặc di chuyển không cần thiết và không khẩn cấp, kể cả vào ban ngày. 

 Hãy không sử dụng cửa hàng ăn uống, v.v. ngoài thời gian yêu cầu rút ngắn. 

 

(2) Hạn chế những hành động có nguy cơ lây nhiễm cao của người trẻ tuổi 

Có rất nhiều bệnh nhân lây nhiễm ở thế hệ trẻ, và 60% số người nhiễm ở độ tuổi 39 trở xuống. 

 Hãy hạn chế sử dụng các cửa hàng ăn uống không thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm. 

 Tuyệt đối không uống rượu bia trên đường phố, trong công viên, hay đi ăn hoặc uống rượu bia tại nhà với bạn 

bè, v.v. 

 Khi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc hội nhóm, v.v., hãy vừa chú ý đến tình trạng say nắng, vừa thực hiện triệt để các 

biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang khi trò chuyện và tránh ba mật độ kín (tiếp xúc gần, không 

gian kín, nơi đông người). 

 Nếu tình trạng cơ thể bất thường, hạn chế không đi học (bao gồm việc tham gia các hoạt động câu lạc bộ) hoặc 

đi làm. 

 Xin đừng hoang mang trước những thông tin sai lệch về phản ứng phụ của việc tiêm chủng và các trường hợp 

tử vong sau khi tiêm chủng,v.v. mà hãy tích cực tham gia tiêm chủng dựa trên những thông tin chính xác. 

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2021 

Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo Toshizo IDO 

Làn sóng thứ 5  Triệt để ngăn chặn sự lây nhiễm lan tràn! 

Yêu cầu đối với người dân của tỉnh 

 

Yêu cầu đối với doanh nghiệp   

 

 Khu vực thực hiện 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 Higashi Harima (thành phố Akashi, 

thành phố Kakogawa, thành phố Takasago, thị 

trấn Inami, thị trấn Harima) 

Thành phố Himeji             

Khu vực Kita Harima (Thành phố Nishiwaki, Thành phố Miki, 

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

Khu vực Naka Harima (Thị trấn Kamikawa, Thị trấn Ichikawa, 

Thị trấn Fukusaki) 

Khu vực Nishi Harima (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 Minamiawaji, 

Thành phố Awaji) 

Thời gian Từ ngày 2 tháng 8 (thứ hai) đến ngày 31 tháng 8 (thứ ba) năm 2021 

Nội dung thực 

hiện biện pháp 

Thời gian kinh doanh: 5 giờ ~ 20 giờ 

Cung cấp đồ uống có cồn: cấm 

Thời gian kinh doanh: 5 giờ ~ 21 giờ 

Cung cấp đồ uống có cồn: 11 giờ ~ 20 giờ 
 


