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Hôm nay, Ban chỉ đạo đối sách quốc gia đã gia hạn thời gian áp dụng biện pháp khẩn 

cấp. Do đó, tỉnh đã tổ chức cuộc họp về đối sách phòng chống dịch bệnh virus Corona 

chủng mới tại trụ sở và quyết định gia hạn biện pháp khẩn cấp, đồng thời quy định các 

nội dung của biện pháp khẩn cấp.  

Sau khi gia hạn, thời gian áp dụng biện pháp khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 6 

(Chủ nhật). Về nội dung, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp như từ trước đến 

nay. 

(Yêu cầu đối với người dân) 

 

〇Hạn chế ra ngoài, đặc biệt là sau 20 giờ. Số ca dương tính mới đang giảm đi, tuy 

nhiên do chủng biến thể của virus có khả năng lây lan rất cao, chiếm khoảng 90%, nên 

chúng tôi rất lo lắng về việc dịch sẽ nhanh chóng bùng phát trở lại. Trước khi đi ra 

ngoài, chúng ta hãy dừng lại và suy nghĩ cẩn thận xem mình có thật sự cần ra ngoài 

không, để từ đó có hành động một cách cẩn trọng và có trách nhiệm. 

 (Yêu cầu đối với cửa hàng ăn uống và tiền hỗ trợ hợp tác cho những cửa hàng ăn 

uống đáp ứng thực hiện yêu cầu) 



 

 

〇Để phòng tránh dịch bệnh lây lan do ăn uống, hiện nay chúng tôi đã có hướng dẫn, 

chỉ đạo tới các cửa hàng ăn uống không đáp ứng thực hiện theo yêu cầu. 

Đối với các cửa hàng không đáp ứng thực hiện theo yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét đưa 

ra “Mệnh lệnh” dựa theo Pháp lệnh đặc biệt. Rất mong nhận được sự hợp tác của các 

cửa hàng. 

(Việc nhân viên đi làm của các đơn vị kinh doanh) 

〇 Các đơn vị kinh doanh hãy tiến hành làm việc tại nhà (làm việc từ xa), xúc tiến cho 

nhân viên nghỉ phép,…để hướng tới mục tiêu giảm 70% số nhân viên đi làm. 

Ngay cả nếu phải đi làm, hãy thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu giảm cơ hội tiếp xúc với người 

khác bằng cách đi làm lệch giờ nhau, đi làm bằng xe đạp,… 



Hãy hạn chế làm việc từ 20 giờ trở đi, trừ trường hợp cần thiết để duy trì kinh doanh. 

Gần đây cũng đã xuất hiện ổ dịch tại văn phòng kinh doanh. Khi thay đổi địa điểm như 

tại phòng nghỉ ngơi vào giờ ăn trưa, phòng thay đồ, phòng hút thuốc,…nguy cơ lây 

nhiễm sẽ rất cao. Vì vậy, đề nghị mọi người hãy triệt để thực hiện đối sách phòng chống 

lây nhiễm. 

 

 (Tình hình dịch bệnh) 

〇 Liên tiếp trong 13 ngày gần đây, số ca nhiễm đã giảm so với cùng ngày vào tuần 

trước, nhưng số ca nhiễm 1 ngày vẫn rất cao, khoảng 200 ca. 

Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại thời điểm ngày 27 tháng 5 là 67,9%, tỷ lệ sử 

dụng giường bệnh của các ca bệnh nặng tại thời điểm ngày 27 tháng 5 là 47,6%. 

 (Mục tiêu xóa bỏ biện pháp khẩn cấp) 

〇Cho đến khi khẳng định là đã kiểm soát được sự lây lan dịch bệnh, chứ không phải là 

cho đến khi “mọi việc đã kết thúc” do xóa bỏ Tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chúng ta sẽ 

tiến hành các biện pháp trong một thời gian nhất định, và cần phải nới lỏng dần từng 

bước để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trở lại. 



 (Hỗ trợ người điều trị tại nhà) 

 

〇Hiện nay, có hơn 2.700 người điều trị tại nhà. Chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ cho họ về 

đời sống sinh hoạt mới và y tế. 

Trước hết, về việc hỗ trợ đời sống, chúng tôi sẽ thuê đơn vị kinh doanh tư nhân để cung 

cấp bữa ăn miễn phí từ ngày 1 tháng 6. Những người điều trị tại nhà mà gặp khó khăn 

trong vấn đề lương thực sẽ thuộc đối được được cung cấp thực phẩm đóng túi, thực 

phẩm đóng hộp, súp, dung dịch khử khuẩn để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. 

 

〇Về hỗ trợ y tế, đối với những người điều trị tại nhà mà thuộc đối tượng ưu tiên cao về 

chăm sóc y tế như có bệnh lý nền, v.v…hay người không đồng ý điều trị tại cơ sở ăn 

nghỉ có chăm sóc y tế vì hoàn cảnh đặc biệt, y tá, nhân viên y tế của Tổ tư vấn về việc 



điều trị tại cơ sở ăn nghỉ có chăm sóc y tế sẽ giải thích cẩn thận về những lợi ích của 

việc điều trị tại cơ sở và giúp họ nhanh chóng vào cơ sở để điều trị. Các công việc này 

dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thiết lập đường dây điện thoại chuyên giới thiệu về cơ quan y tế 

khám và xét nghiệm trong khu vực mà những người điều trị tại nhà có thể được khám 

hay tư vấn nếu có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi vào ban đêm hay ngày nghỉ khi mà 

trung tâm y tế không thể hỗ trợ. Sau khi tập hợp các cơ quan y tế, chúng tôi sẽ cố gắng 

hết sức để nhanh chóng bắt đầu đường dây điện thoại này. 

Chúng tôi sẽ triệt để trong việc thực hiện biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn dịch bệnh và 

không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Người dân cũng như các đơn vị kinh doanh sẽ có 

những bất tiện và khó khăn. Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi 

người. 


