
Làn sóng thứ 5 Tăng lên đột ngột ! Yêu cầu triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm！
Mở rộng khu vực các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan tràn,v.v.

Số người nhiễm mới ở trong tỉnh đạt mức cao kỷ lục 728 người vào ngày hôm nay (ngày 12 tháng 8),v.v. tình trạng lây nhiễm đang tăng lên đột ngột.

Nếu tỷ lệ sử dụng giường lên tới khoảng 50% và dịch bệnh tiếp tục tăng lên như thế này, thì có thể dẫn đến nguy cơ gây áp lực cho ngành y tế.

Do đó, ngoài Thành phố Kobe, Khu vực Hanshin Minami, Hanshin Kita, Higashi Harima và Thành phố Himeji, từ ngày 16 tháng 8, Khu vực Kita

Harima, Naka Harima, Nishi Harima , Tamba , Awaji cũng đã được chỉ định là ‘‘ Khu vực các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan 

tràn, v.v. ’’ 

Yêu cầu trước hết là các bạn thế hệ trẻ, mỗi người, mỗi người tự nhận thức và hành động có trách nhiệm.

・Hãy hạn chế ra ngoài hoặc di chuyển không cần thiết và không khẩn cấp kể cả vào ban ngày, hãy hủy hay hoãn lại việc về thăm nhà hoặc đi du lịch, v.v.

・Tuyệt đối không được tiệc tùng hay uống rượu bia tại nhà hay cửa hàng với bạn bè, v.v. và không được uống rượu bia trên đường phố, trong công viên.

・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,v.v.

・Hãy ngừng sử dụng các cửa hàng ăn uống,v.v. không thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như các cửa hàng ăn uống, v.v. đang kinh doanh 

ngoài thời gian yêu cầu rút ngắn, biện pháp phòng chống lây nhiễm (Lắp đặt tấm mika hoặc đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi từ 1 m trở lên, v.v.) 

・Đối với các cửa hàng ăn uống, v.v. vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt thời gian kinh doanh, đặc biệt nghiêm cấm cung cấp đồ uống có cồn trong khu vực biện pháp.

・ Những cơ sở thu hút khách hàng đông người dân sử dụng thì hãy tránh tụ tập đông đúc bằng cách điều chỉnh người vào cửa ,v.v.

・Ổ dịch tại các nơi làm việc đang tăng. Yêu cầu nhân viên thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm và thúc đẩy làm việc tại nhà (telework),v.v.

1. Tránh hành động có nguy cơ lây nhiễm cao 

3. Yêu cầu đối với doanh nghiệp

・Tiêm chủng vắc xin sẽ phòng ngừa lây nhiễm. Xin đừng hoang mang trước những thông tin sai lệch về phản ứng phụ của việc tiêm chủng vắc xin 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.

2. Tích cực tiêm chủng vắc xin
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