Hội nghị lần thứ 22 của trụ sở kiểm soát bệnh truyền nhiễm do virus Corona
Thông điệp của Tỉnh trưởng (ngày 23 tháng 10 năm 2020)
Trong tỉnh, 26 người đã được xác nhận bị lây nhiễm, nhưng trong khoảng
một tháng sau ngày 4 tháng 9, không có người nhiễm mới được xác nhận,
trong tháng 10, có 3 người được xác nhận là đã bị nhiễm. Ở tỉnh lân cận, có
trường hợp xảy ra cụm lây nhiễm trên 50 người.
Chúng tôi mong người dân trong tỉnh và những người từ ngoài tỉnh đến
Iwate hãy tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm.
Hãy nghĩ tới bệnh nhân và những người có liên quan đến họ, đồng thời hỗ
trợ các nhân viên y tế và những người khác đang tham gia cung cấp các dịch
vụ thiết yếu cho cuộc sống của người dân trong tỉnh với lòng biết ơn và lòng
trắc ẩn.
Nhà nước đã nới lỏng giới hạn số người tham gia sự kiện và các sự kiện
đang dần được tổ chức ở nhiều nơi trong tỉnh.
Trong tháng này, các sự kiện qui mô toàn quốc như "Yuru Chara Grand
Prix" và "Iwate / Kamaishi Rugby Memorial Event" đã được tổ chức rầm rộ
với các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm triệt để.
Nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm các sự kiện văn hóa nghệ thuật và thể
thao, là những cơ hội quan trọng để người dân trong tỉnh nhận ra tiềm năng
của tỉnh, kết nối đến việc phổ biến sức hấp dẫn của Iwate và phục hồi nền
kinh tế của tỉnh. Khi tổ chức sự kiện với quy mô lớn, chúng tôi sẽ thực hiện
tư vấn trước để đảm bảo kiểm soát lây nhiễm một cách triệt để.
Cùng với hoạt động GoTo Travel, hoạt động GoTo Campaign cũng sẽ bắt
đầu, GoTo Shoutengai, GoTo Event từ cuối tháng này và ăn vé bữa ăn cao
cấp GoTo Eat từ tháng sau sẽ bắt đầu được sử dụng.
Khi tổ chức các sự kiện, việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm
là điều kiện tiên quyết, vì vậy hãy đảm bảo thực hiện các biện pháp ngăn
chặn lây nhiễm một cách triệt để.
Nhiều người từ tỉnh ngoài sẽ đến tỉnh bởi việc tổ chức các sự kiện và hoạt
động GoTo Campaign. Mong người dân trong tỉnh hãy đối xử với những
người đến từ tỉnh ngoài với lòng trắc ẩn và lòng hiếu khách.
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