
  

 

Thông điệp của Thống đốc về dịch bệnh Virus Corona chủng mới 

 

Căn cứ theo tình trạng lây nhiễm hiện nay và hệ thống chăm sóc y tế, đồng thời dựa trên nội dung của “Tuyên bố trình 

trạng khẩn cấp” và “Phương châm đối sách cơ bản” đã được nhà nước đưa ra đối với thủ đô và 3 tỉnh (thủ đô Tokyo, tỉnh 

Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Kanagawa), chúng tôi quyết định yêu cầu mọi người dân trong tỉnh hợp tác thực hiện những việc 

sau. 

 Đề nghị mọi người dân trong tỉnh thực hiện các việc dưới đây. 

 

〇 Hạn chế không đi đến những khu vực thuộc đối tượng tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Cho đến ngày 7 tháng 2) 

 Cho đến ngày 7 tháng 2, hạn chế không đi đến thủ đô Tokyo, tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Kanagawa. 

 

〇 Lưu ý cẩn thận khi tập trung ăn uống (bao gồm cả tập trung ăn uống tại nhà riêng) 

・Khi ăn, hãy ăn với ít người mà bình thường mình hay ăn cùng. Ngoài ra, hạn chế tụ tập ăn uống trong thời gian lâu. 

・Khi đi ăn ở ngoài, hãy đến những cửa hàng có dán “Nhãn dán tuyên truyền về ngăn ngừa dịch bệnh”. Đeo khẩu trang, 

không nói to khi nói chuyện. 

 

 

 

 

 

 

〇 Lưu ý cẩn thận khi ra ngoài, di chuyển 

・Hãy đi sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng tình trạng sức khỏe của bản thân, và mình sẽ đi cùng với ai. 

・Đặc biệt là khi đi đến tỉnh khác, hãy kiểm tra tình hình lây nhiễm ở nơi sẽ đến và kêu gọi của chính quyền nơi đó để có 

đánh giá một cách cẩn trọng. 

・Tránh thời gian và địa điểm đông người như lễ chùa đầu năm,… 

・Hãy triệt để thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay. Ngoài ra, chú ý giữ khoảng cách với người khác, và tránh 3 yếu tố về tập 

trung trong các hoạt động.  

・Để không lây lan dịch bệnh cho người cao tuổi,…– những người mà khi mắc bệnh dễ bị chuyển biến nặng, 

thì những người thường hay tiếp xúc với người cao tuổi cần phải thật thận trọng trong hành động. 

 

 

Tại tỉnh Fukuoka, tổng số ngươi dương tính với Virus Corona chủng mới đã vượt hơn 10.000 người. 

Hiện nay, hệ thống chăm sóc y tế vẫn chưa đến mức độ bị thiếu hụt, nhưng chúng ta không thể dự đoán trước được tình 

trạng lây nhiễm. Chúng ta cần phải có tinh thần cảnh giác cao độ và chú ý đến các động thái trong thời gian sắp tới. 

Ngoài ra, nếu sự lây lan của dịch bệnh không được ngăn chặn, và hệ thống chăm sóc y tế có nguy cơ thiếu hụt thì tỉnh 

chúng ta sẽ bắt buộc phải xem xét đưa vào các biện pháp bổ sung, và có thể phải đề nghị chính phủ đưa khu vực chúng ta 

vào diện tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Bây giờ đang là thời điểm vô cùng quan trọng. Một lần nữa, tôi đề nghị mọi người 

dân trong tỉnh nghiêm túc thực hiện các điều trên. 
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