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Trong tuần qua, các ca nhiễm COVID-19 ở Iwate đã đạt mức thấp, với ba ngày không 

có ca mắc mới. Tỷ lệ nhiễm hiện nay là 0.4 ca nhiễm trên 100.000 người mỗi tuần, 

tương đương với mức 1. 

 

Nhờ sự phối hợp của tất cả người dân Iwate mà chúng ta đã có thể ngăn chặn Virus 

đến mức độ như vậy. Xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của quý vị. 

 

Trong tỉnh, nguy cơ lây nhiễm đã giảm xuống cực kỳ thấp ngay cả trong trường hợp 

tiếp xúc gần. Tôi mong cầu người dân Iwate tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp 

phòng chống lây nhiễm cơ bản khi tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội. 

 

Chính quyền tỉnh sẽ khởi động lại “Dự án Hỗ trợ Thực phẩm Iwate” và “Dự án Hỗ trợ 

Du lịch Iwate” , vì vậy hãy sử dụng chúng. 

 

Các ca lây nhiễm đã giảm trên toàn nước Nhật và hôm nay (30 tháng 9) đánh dấu sự 

kết thúc của Tuyên bố Tình trạng khẩn cấp và các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt 

(manbo) trên toàn quốc. 

 

Theo đà này, nguy cơ lây nhiễm đã giảm xuống, nhưng luôn có khả năng một người 

nào đó bị nhiễm bệnh. Tôi yêu cầu bạn tiếp tục hành động cẩn thận: không bỏ qua các 

biện pháp phòng ngừa cơ bản và khi d chuyển qua tỉnh khác, hãy xác nhận tình trạng 

lây nhiễm ở nơi bạn đến cũng như thực hiện theo các chỉ thị của thống đốc tỉnh. 

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 

Thống đốc tỉnh Iwate 

Tasso Takuya 

 

 


