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Trong nước, làn sóng lây nhiễm virus corona chủng mới lại đang lan rộng ra 

khắp các vùng, số người nhiễm mới đã vượt qua đợt lây nhiễm từ tháng 7 đến 

tháng 8, có thể nói đây là "làn sóng lây nhiễm thứ ba". 

 

Trong tỉnh, kể từ đầu tháng 11, 128 người đã được xác nhận là bị lây nhiễm 

(tính đến 15 giờ ngày 24 tháng 11). 

 

Ngoài việc xác nhận nhiều trường hợp lây nhiễm tại nơi làm việc và nhà 

hàng ăn uống, cụm lây nhiễm tại cơ sở dành cho người cao tuổi cũng đã được 

xác nhận. 

 

Trong tỉnh, chúng tôi không chỉ giới hạn ở những người có tiếp xúc gần được 

định nghĩa bởi nhà nước mà còn tiến hành khảo sát với những người bị nghi 

ngờ lây nhiễm, nhanh chóng phát hiện người nhiễm bệnh và nỗ lực hết sức để 

ngăn chặn sự lây lan. 

Hệ thống xét nghiệm và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế được chuẩn bị để 

có thể đáp ứng ngay cả khi lây nhiễm lan rộng. 

Chúng tôi đã thành lập "Lực lượng đặc nhiệm kiểm soát cụm lây nhiễm tại 

các cơ sở phúc lợi y tế Iwate" để chuẩn bị cho các đợt bùng phát quy mô lớn 

tại các cơ sở phúc lợi xã hội và ứng phó khi cụm lây nhiễm xảy ra. 

 

Sau này, từ lo ngại về nguy cơ lây nhiễm trong gia đình và sự xuất hiện của 

các cụm lây nhiễm trong trường học sẽ tăng trên toàn tỉnh, và dựa trên tư vấn 

của Ủy ban chuyên gia kiểm soát lây nhiễm virus corona chủng mới tỉnh Iwate, 

mong tất cả người dân trong tỉnh và những người đã đến tỉnh thực hiện những 

việc sau. 

 

・ Vui lòng thực hiện các biện pháp cơ bản để ngăn chặn lây nhiễm như rửa 

tay, thực hiện nghi thức khi ho, thông gió trong nhà và kiểm soát độ ẩm. 

・ "Người dân trong tỉnh và những người đã đến tỉnh" vui lòng hãy kiểm tra 

sức khỏe hàng ngày, không ra ngoài khi thể trạng kém, đeo khẩu trang và 

tránh các cuộc hội họp đông người có tiếp xúc gần tại nơi thông khí kém. 

・ Các "cơ sở kinh doanh" vui lòng thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát 

lây nhiễm theo hướng dẫn dành riêng cho từng ngành, đồng thời ghi lại tình 

trạng sức khỏe và lịch sử hành vi của nhân viên. 

・ Đối với "khách hàng và nhân viên của nhà hàng ăn uống có tiếp khách", 

vui lòng ghi lại thông tin tiếp xúc và thông tin liên hệ theo "Moshi Support 

Iwate" hoặc "COCOA". 

・ Các "cơ sở y tế" xin vui lòng tích cực thực hiện làm xét nghiệm cho những 



người có các triệu chứng như bị sốt. 

 

Đặc biệt, "người cao tuổi" và "người có bệnh cơ bản" được cho là có nguy 

cơ cao bị trở nên nghiêm trọng, vì vậy xin vui lòng hãy chú ý hơn. 

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2020 

Tỉnh trưởng tỉnh Iwate, Takuya Tasso 


