Trụ sở Kiểm soát bệnh truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới
Hội nghị lần thứ 27
Thông điệp của Thống đốc (ngày 14 tháng 1 năm Reiwa thứ 3)

Vào ngày 7 tháng 1, khu vực thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận (Saitama, Chiba, Kanagawa)
đã ban hành tình trạng khẩn cấp. Và vào ngày hôm qua (ngày 13 tháng 1), hai Phủ và năm
tỉnh (Tochigi, Gifu, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo, Fukuoka) đã được thêm vào khu vực ban
hành tình trạng khẩn cấp.
Ngoài ra, là một trong những chỉ số để đánh giá giai đoạn lây nhiễm- "Khu vực có số lượng
bệnh nhân mới (với dân số 100.000) trong tuần gần nhất là 15 người trở lên", thì khu vực
như vậy đang có xu hướng tăng lên, và cho đến hiện tại (Tính đến ngày 13 tháng 1) đã lên
tới 27 tỉnh.
Số lượng người nhiễm ở các khu vực giáp ranh với tỉnh Iwate là it, bao gồm cả tỉnh Miyagi.

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.
Đồng thời, hãy cân nhắc kĩ việc di chuyển đến và đi tới các vùng đang có tình trạng lây
nhiễm phát triển mạnh khác.

Thông tin về tình trạng lây nhiễm ở Nhật Bản được cập nhật liên tục trên trang chủ của
tỉnh. Vì vậy, trong trường hợp di chuyển đến và đi các tỉnh khác, xin hãy chú ý tới tình trạng
lây nhiễm của tỉnh đó.
Tính đến hôm nay (14/1), số ca mắc mới trên 100.000 dân trong tuần trước là 3,6 và tỷ lệ
sử dụng giường bảo đảm là 22%. Do đó, hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của tỉnh
sẽ không ngay lập tức lâm vào tình trạng khẩn cấp, và tình trạng lây nhiễm không phải là
giai đoạn III.
Hiện tại, nhiều trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận trong tỉnh là do có liên quan

đến việc di chuyển đến và đi từ các khu vực dịch đang lây lan mạnh.
Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong gia đình và nơi làm việc, vui lòng hạn chế ra ngoài
khi có các biểu hiện như sốt, ho, cơ thể mệt mỏi. Hãy gọi tới "Trung tâm tư vấn, chẩn đoán
" để nhận sự kiểm tra sớm nhất có thể.
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