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Thông điệp từ Thống đốc (ngày 5 tháng 4 năm 2021) 

 

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 5 tháng 4, các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn Vi rút nghiêm 

ngặt hơn (Manbo) đã được áp dụng cho các tỉnh Miyagi, Osaka và Hyogo trong 31 ngày, kể 

từ hôm nay đến ngày 5 tháng 5. 

 

Vì vậy, vui lòng hạn chế đến và đi khỏi các khu vực được liệt kê ở trên trong những trường 

hợp không cần thiết và không thực sự khẩn cấp khẩn cấp (Ví dụ: về nhà hoặc du lịch giải 

trí) để ngăn chặn sự lây lan thêm của Vi rút. 

 

Đồng thời hãy cân nhắc cẩn thận nếu bạn có kế hoạch đi du lịch đến những vùng có dịch 

bệnh lan rộng hoặc đến những nơi đã được đưa ra yêu cầu chính thức là ở nhà. 

 

Tình hình COVID-19 ở Iwate, trong tuần gần đây nhất (tính đến ngày 5 tháng 4), chúng ta 

đã có 7.8 trường hợp COVID-19 mới trên 100.000 người và việc sử dụng giường bệnh của 

chúng ta ở mức 28.4% công suất chuẩn bị. Ngoài nhiều trường hợp nhiễm bệnh gia tăng 

hằng ngày được xác nhận tại nhà và nơi làm việc kể từ giữa tháng 3, chúng tôi cũng ghi 

nhận được nhiều ổ dịch lây nhiễm khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã xác nhận trường hợp 

đầu tiên của dòng biến thể Vương quốc Anh tại tỉnh. 

 

Để ngăn chặn sự gia tăng của các trường hợp mắc mới hàng ngày, tôi mong muốn tất cả 

người dân và du khách lưu tâm hơn nữa trong việc tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản, 

chẳng hạn như tránh tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và luôn đeo 

khẩu trang. 

 

Nếu bạn cảm thấy không khỏe kèm theo các triệu chứng như sốt cao hoặc ho, vui lòng liên 

hệ và tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình hoặc Trung tâm Tư vấn COVID-19 để thực hiện 

xét nghiệm PCR càng sớm càng tốt. 

 

Đối với các bệnh viện và phòng khám, vui lòng tích cực thực hiện các xét nghiệm cho bất 

kỳ bệnh nhân nào có các triệu chứng, chẳng hạn như sốt làm xét nghiệm PCR. 
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