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Bước sang tháng 12, dịch bệnh tiếp tục lan rộng, và các ổ dịch tiếp tục phát sinh ở tỉnh ta, số người nhập viện 

và số ca nhiễm mới trong một ngày tăng đến mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Dịch bệnh đang lan rộng 

trên toàn tỉnh. Nơi nơi, từ những nhà hàng làm nơi tụ tập chiêu đãi, những hàng quán có bán rượu, những quán 

ăn khác cho đến nhà dưỡng lão, gia đình, trường học v.v... đều xác nhận có người nhiễm bệnh. 

Mặt khác, đã có dấu hiệu xuất hiện ảnh hưởng của dịch bệnh corona chủng mới đến dịch vụ y tế thông thường. 

Các nhân viên ngành y tế đang phải chịu gánh nặng cực kỳ to lớn. 

Hiện nay, tỉnh chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm, dịch vụ y tế có nguy cơ mất kiểm soát. 

Chứng lây nhiễm vi rút corona chủng mới này nếu người cao tuổi và những người có sẵn bệnh nền sẽ gặp rủi 

ro mắc bệnh trở nặng cực kỳ cao có thể dẫn đến tử vong; nếu là người trẻ tuổi sẽ gặp rủi ro xuất hiện di chứng.   

Để bảo vệ tính mạng và cuộc sống, mỗi một người chúng ta cần ở yên trong dịp đầu năm cuối năm.  

Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu mọi người thực hiện sát sao những việc sau đây để bảo vệ bản thân , bảo vệ gia 

đình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 16 tháng 12 năm 2020 

 

 

1 Hãy tránh tụ tập đông người như lễ chùa đầu năm, mua sắm đầu năm hatsuuri, lễ Trưởng thành, 

hay các sự kiện v.v… Đặc biệt, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị cao tuổi, những người có bệnh 

nền nếu bị nhiễm bệnh sẽ gặp rủi ro mắc bệnh trở nặng nên thận trọng cân nhắc đến việc có nên đi 

ra ngoài hay không.  
 

2 Yêu cầu các bạn hết sức thận trọng cân nhắc việc về quê, du lịch. Đặt biệt thận trọng trong việc 

di chuyển qua lại đến các khu vực dịch bệnh đang lan rộng như Hokkaido, Tokyo và vùng phụ 

cận, Trung bộ, Kansai v.v…,  
 

3 Khi có triệu chứng như sốt, không những chính sức khỏe của bản thân bạn mà có khả năng bạn sẽ 

lây nhiễm cho người xung quanh. Vì vậy xin vui lòng hạn chế ra ngoài, gọi điện thoại cho Trung 

tâm tư vấn y tế (022-211-2882/ 022-211-3883) .  

 

4 Tiệc Tất niên, Tân niên vui lòng tổ chức quy mô nhỏ, thời gian ngắn, đeo khẩu trang khi nói chuyện. 

Ngoài ra, những ai sức khỏe không tốt xin đừng tham gia.  
 

5 Các doanh nghiệp kinh doanh vui lòng thực hiện triệt để biện pháp phòng chống lây nhiễm. Đặc 

biệt, các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh làm phát sinh nhiều ca lây nhiễm như “nhà hàng 

làm nơi tụ tập chiêu đãi” v.v…phải tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch bệnh lan rộng, thực hiện 

triệt để các biện pháp phòng lây nhiễm cho cả khách hàng.  
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