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Hôm qua (14/11), lần đầu tiên sau 35 ngày, có 1 trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi 

nhận tại Iwate. Tôi cầu chúc họ mau chóng bình phục. 

 

Tôi khẩn thiết mong cầu mọi người không phỉ báng hoặc phân biệt đối xử với người bị 

nhiễm và gia đình của họ, hãy đối xử tử tế với họ. 

 

Ở Iwate, mặc dù ghi nhận được trường hợp nhiễm mới ngày hôm qua, nhưng chúng ta 

đã có thể ngăn chặn sự lây lan của bệnh trong hơn một tháng với số ca nhiễm mới là 

không. Đây thực sự là nhờ sự hiệp lực của mọi người dân. Tôi thực sự biết ơn những nỗ 

lực của mọi người. 

 

Nếu chúng ta nhìn trên phạm vi toàn quốc, ngay cả Tokyo, hiện có tỷ lệ nhiễm bệnh là 1 

người trên 100.000 người. Do đó, ngay cả khi các hoạt động tiếp xúc gần trở lại, có thể nói 

rằng nguy cơ lây lan và nguy cơ bị nhiễm vi rút đang trở nên thấp hơn. 

 

Tôi muốn yêu cầu mọi người ở Iwate tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và hoạt 

động kinh tế, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng chống lây nhiễm, chẳng hạn như 

đeo khẩu trang và khử trùng thường xuyên. 

 

Hiện tại, chúng tôi đang triển khai các dự án sau: “Dự án Hỗ trợ Thực phẩm Iwate”, “Dự 

án Hỗ trợ Du lịch Iwate” và “ Nhà hàng được Chứng nhận nhà hàng an toàn Iwate”. Tôi hy 

vọng bạn tận dụng những dự án này để hỗ trợ các nhà hàng và doanh nghiệp, khách sạn 

địa phương ở Iwate. 

 

Khi đi ăn nhà hàng, tôi khuyên bạn nên đến những nhà hàng đã được phê duyệt, vì họ có 

trang bị các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm. 

 

Không hạn chế số lượng người có thể tụ tập ăn uống. Vui lòng ra ngoài ăn, với điều kiện 

nhà hàng có đủ không gian, và lưu ý tránh những tụ tập,nên ăn nhanh, hạn chế uống rượu, 

tránh nói to và đeo khẩu trang khi trò chuyện và tuân thủ các biện pháp phòng chống lây 

nhiễm của nhà hàng đó. 



Đây là thời điểm bệnh cúm theo mùa trở nên phổ biến. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, xin 

đừng ngại đến cơ sở y tế. Hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra càng sớm càng tốt. 
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