Tiếng Việt（ベトナム語）

Ngày 9 tháng 9 năm 2021

Kéo dài tuyên bố tình trạng khẩn cấp ! Đây chính là lúc thu hẹp phạm vi lây nhiễm !

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với tỉnh Hyogo được kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Tuy số người nhiễm mới có khuynh hướng giảm nhưng trung bình
mỗi tuần có khoảng 700 người nhiễm vẫn cao hơn nhiều so với đỉnh điểm của làn sóng thứ 4, tỷ lệ sử dụng giường bệnh nặng vượt 50%, v.v. nên chúng
ta vẫn còn trong tình trạng khẩn cấp. Mối đe dọa của các chủng đột biến vẫn tiếp tục. Đây chính là lúc thu hẹp phạm vi lây nhiễm, để ngăn ngừa áp lực y tế cũng
như bảo vệ những người thân yêu của mình thì yêu cầu chúng ta ngay từ bây giờ một lần nữa phải thực hiện triệt để những hành động có trách nhiệm.

1. Triệt để các biện pháp để giảm lưu lượng người
• Theo nguyên tắc phải ngừng đi lại ra ngoài khu vực tỉnh ngoại trừ trường hợp duy trì cuộc sống và hoạt động công ty.
• Giảm một nửa việc đi ra ngoài đến những nơi đông người, v.v. chẳng hạn như giảm số lần đi mua sắm.
• Hãy ngừng sử dụng các cửa hàng ăn uống,v.v. đang kinh doanh ngoài thời gian yêu cầu rút ngắn, các cửa hàng ăn uống,v.v. cung cấp đồ uống có cồn,
thiết bị karaoke hay các cửa hàng ăn uống,v.v. không thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm (Lắp đặt tấm mika, 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

2. Triệt để các biện pháp cho các ổ dịch
• Đang bùng phát ổ dịch tại các nơi làm việc, trường học, nhà trẻ và lây nhiễm nhiều ở trong gia đình. Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây
nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang (khuyến khích đeo khẩu trang y tế), rửa tay, khử trùng tay và ngón tay, thông gió,v.v. nếu trường hợp có các triệu
chứng như phát sốt ,v.v. hãy triệt để kiềm chế việc đi làm, đi học, đi nhà trẻ.
• Hết sức cẩn thận tại thời điểm ‘‘chuyển đổi nơi sinh hoạt’’ (phòng ăn, phòng nghỉ giải lao, phòng thay đồ, phòng hút thuốc, phòng trong câu lạc bộ, v.v.)
thì phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm chẳng hạn như nhất định phải đeo khẩu trang, v.v.
• Những cơ sở thu hút khách hàng đông người dân sử dụng thì nhất định phải tiến hành điều chỉnh người vào cửa chẳng hạn như giới hạn số người, hướng
dẫn, v.v.
• Tại các cửa hàng ăn uống phải thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang khi trò chuyện.

3. Tích cực tiêm chủng vắc xin
• Nhiều người bị nhiễm corona thuộc thế hệ trẻ. Tiêm chủng vắc xin sẽ phòng ngừa lây nhiễm. Xin đừng hoang mang trước những thông tin sai lệch về
phản ứng phụ và các trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng,v.v. hãy tích cực tham gia tiêm chủng dựa trên những thông tin chính xác.
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