Trụ sở Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới
Hội nghị lần thứ 26
Thông điệp của Thống đốc (ngày 8 tháng 1 năm Reiwa thứ 3)
Hôm qua (ngày 7 tháng 1 năm Reiwa thứ 3), tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã được
ban hành tại khu vực Kanto bao gồm thủ đô Tokyo và 3 tỉnh Saitama, Chiba,
Kanagawa.
Vào ngày 7 tháng 1, trên toàn quốc, số bệnh nhân bị nhiễm Corona đạt mức cao kỷ
lục là 7.571 người, số người nhiễm tại Tokyo và 3 tỉnh kể trên chiếm một nửa trong số
đó. Người ta cho rằng sự lây lan của dịch bệnh trong khu vực đô thị cũng đang ảnh
hưởng đến sự bùng phát dịch tại các địa phương. Vì vậy, việc kiểm soát sự lây nhiễm
ở khu vực đô thị là cực kì quan trọng.
Tính đến ngày hôm nay (8/1), số bệnh nhân nhiễm mới trên 100.000 dân trong tuần
qua là 1.7 và tỷ lệ sử dụng giường bảo đảm là 18%. Hệ thống chăm sóc y tế của tỉnh
sẽ không rơi vào tình trạng khẩn cấp ngay lập tức, không phải là tình huống cấp bách
ở giai đoạn III.
Vì vậy, trong số các mục mà tỉnh Iwate đã yêu cầu trong thời gian trước như "Thực
hiện triệt để các biện pháp chống lại sự lây nhiễm" và "Mong mọi người có sự cảm
thông và hành động một cách bình tĩnh", vẫn được duy trì và tiếp tục thực hiện.
Về "Giao thông với các khu vực đang lây nhiễm"
[Về việc di chuyển đến và đi từ các khu vực đã ban hành tình trạng khẩn cấp]
・ Vui lòng hạn chế việc đến và đi khỏi các khu vực đã ban hành tình trạng khẩn cấp.
Như hạn chế việc trở về nhà hoặc đi du lịch trong trường hợp không thực sự cần thiết
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
[Về việc di chuyển đến và đi từ các khu vực khác]
・ Những khu vực có số bệnh nhân nhiễm mới trong tuần gần nhất là 15 người trở lên
với dân số 100.000 ( là một trong những chỉ số để đánh giá giai đoạn nhiễm bệnh) và
những khu vực đang được yêu cầu hạn chế vệc di chuyển thì mong bạn cân nhắc kĩ
trước khi quyết định di chuyển đến và đi từ các khu vực này.

・

Trường hợp bạn đến và đi trong trường hợp không thật sự cần thiết, mong bạn
hãy thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm một cách triệt để.

Hãy thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm một cách triệt để vào lúc này
khi tuyên bố khẩn cấp đã được ban hành.
Ngày 8 tháng 1 năm Reiwa thứ 3
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