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Ngày nay ở Iwate, tỷ lệ lây nhiễm đã giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn là 10 người 

trên 100.000 mỗi tuần, xuống còn 9.6 người trên 100.000. 

Với kết quả này, chúng tôi chính thức kế thúc tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp tại Iwate. 

Kể từ ngày 12 tháng 8, tôi đã yêu cầu người dân Iwate hạn chế các chuyến đi chơi 

không cần thiết, và nhờ tất cả sự nỗ lực và hợp tác của các bạn, chúng tôi đã đạt 

được cột mốc này ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. 

 

Khi Tình trạng Khẩn cấp của Iwate chấm dứt: 

・ Chấm dứt yêu cầu bỏ các cuộc đi chơi không cần thiết. 

・ Chấm dứt việc hạn chế sử dụng và đóng cửa các cơ sở hạ tầng công của tỉnh, 

đồng thời sẽ mở lại các cơ sở này ngay sau khi việc chuẩn bị hoàn tất. 

・ Bắt đầu lại việc bán phiếu ăn của Dự án Hỗ trợ Thực phẩm Iwate đã bị tạm ngừng. 

Chúng tôi đã chấm dứt Tình trạng Khẩn cấp, nhưng các trường hợp COVID-19 vẫn 

chưa đạt mức 0 trong tỉnh. Việc nơi lỏng các biện pháp phòng ngừa cơ bản sẽ dẫn 

đến sự lây lan trở lại của vi rút. 

 

Khi đi ăn nhà hàng, tôi khuyên bạn nên ưu tiên những địa điểm đã nhận được chứng 

nhận cấp tỉnh là nhà hàng có thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan Virut (“Hệ 

thống chứng nhận Thực hành An toàn Nhà hàng Iwate”). Tôi cũng yêu cầu các bữa 

tiệc tối và các cuộc tụ họp khác sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, không uống 

rượu và không nói to và đeo khẩu trang khi trò chuyện. 

 

Nhìn vào tình hình của đất nước, tính đến ngày hôm qua (15 tháng 9), có 32 tỉnh có tỷ 

lệ lây nhiễm trên 15 người trên 100.000 mỗi tuần. Vẫn có nguy cơ lây nhiễm rất cao. 

 

Một lần nữa, tôi yêu cầu bạn hạn chế các chuyến thăm không cần thiết hoặc đi đến 

các khu vực đã ban hành Tình trạng khẩn cấp hoặc các biện pháp ngăn chặn nghiêm 

ngặt (manbo). 

 



Ngay cả ở những khu vực không có tình trạng khẩn cấp, tôi yêu cầu bạn thận trọng 

khi quyết định đến và đi từ những khu vực đang lây lan bệnh. 

 

Nếu tình trạng lây lan diễn ra mạnh, một lần nữa tôi sẽ tuyên bố Tình trạng khẩn cấp 

đối với Iwate để ngăn chặn sự lây lan thêm của vi rút và ngăn chặn áp lực lên hệ thống 

chăm sóc sức khỏe của chúng tôi. Tôi yêu cầu các bạn tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa cơ bản một cách triệt để cũng như thận trọng trong các hành động 

của mình. 
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