
 
 

<Ngày 25 tháng 11 năm 2021 Hội nghị lần thứ 37 về chính sách phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19> 

Được soạn thảo dựa trên Lời nhắn của thống đốc tỉnh Kochi: Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA) Ngày 1/12/2021 

 

Lời nhắn gửi đến người dân trong tỉnh 

〇 Từ tháng 11, số lượng ca nhiễm bệnh với vius chủng mới Corona trong tỉnh đã tăng thêm 2 người. So với tinh hình 

chung của toàn quôc thì tình hình đã ở mức ổn định. Vào ngày 19, số lượng người điều trị bệnh đã quay về con số 0 sau 

gần1 năm. Hiện tại, không có người đang điều trị hay nhập viện vì nhiễm bệnh.  

〇 Với tình hình này, có thể nói ảnh hưởng từ làn sóng thứ 5 của biến thể Delta đã gần như được kiểm soát. Đó là nhờ vào 

sự nỗ lực phòng chống dịch bệnh của toàn thể người dân trong tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn. 

〇 Dựa trên tình hình này, chúng tôi mong muốn mọi người tiếp tục chuẩn bị kĩ lưỡng các biện pháp để đối phó với làn 

sóng thứ 6 cũng như chuẩn bị để bước vào thời kì [Khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội]. 

〇 Hiện tại, giai đoạn đối ứng của tỉnh đang ở mức thấp nhất trong 5 mức, đó là mức [Quan sát lây nhiễm (Xanh lục)]. 

Nói một cách cụ thể hơn, đây là giai đoạn mà các hoạt động kinh tế - xã hội như tụ tập ăn uống không bị giới hạn thời gian 

và số lượng người tham gia, đang đươc diễn ra bình thường.  

〇 Chúng tôi một lần nữa mong muốn mọi người hiểu và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan 

cơ bản như đeo khẩu trang khi tổ chức các buổi vui chơi hay tụ tập ăn uống. 

〇 Các cửa hàng đươc trang bị đầy đủ biện pháp phòng dịch sẽ được công nhận bởi chế độ chứng thực qua bên thứ ba của 

tỉnh. Khi tổ chức tiệc tất niên cuối năm, trong khả năng có thể vui lòng sử dụng các cửa hàng đã được tiến cử an toàn (高

知家あんしん会食推進の店) 

〇Kể từ hôm nay, [Hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan] đã được sửa đổi một cách đáng 

kể dựa trên những kinh nghiệm phòng dịch từ trước đến nay và phương châm đối ứng cơ bản mới của nhà nước. 

〇 Điểm thay đổi lớn nhất là trong tương lai, dù đang trong thời điểm dịch bệnh lây lan rộng, chúng ta vẫn cố gắng sử 

dụng cơ chế trọn gói Vắc-xin  Xét nghiệm để vừa tiến hành thực hiện phòng chống dịch, vừa có thể duy trì các hoạt động 

kinh tế - xã hội. 

〇 Chúng tôi cũng mong rằng, các doanh nghiệp và nhà kinh doanh sau khi đã lý giải được nội dung chính của các điểm 

mới trong [Hướng dẫn đối ứng của tỉnh], hãy thực hiện việc nhắc nhở nhân viên về tình hình lây nhiễm cũng như [Phương 

châm đối ứng của tỉnh] 

〇 Mặt khác, ở các nước khác trên thế giới, có những khu vực mặc dù đã triển khai tiêm vắc-xin trên diện rộng nhưng vẫn 

xảy ra tình trạng bùng phát dịch trở lại ví dụ như Hàn Quốc. 

〇 Ở trong nước đang đón mùa đông đến, trời bắt đầu trở lạnh, thời gian ở trong phòng kín sẽ tăng lên, kéo theo việc xảy 

ra trường hợp thông thoáng khí không được thực hiện đầy đủ. Vì vậy,đây là thời điểm mà việc dịch bùng phát mạnh trở lại 

rất đáng quan ngại. 

〇 Chúng tôi không có ý định nhắc nhở người dân ngưng việc tụ họp ăn uống, vui chơi, nhưng mong rằng, mọi người hãy 

cố gắng đón một năm mới một cách ôn hòa, tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang. 

〇 Trong dịp năm mới, về quê, đi du lịch hay cơ hội được giao lưu với bạn bè cũng như người thân trong gia đình ở ngoại 

tỉnh có thể sẽ tăng lên nhiều hơn. Đặc biệt đối với những người đã thực hiện xong việc tiêm vắc-xin, đây là thời điểm thích 

hợp để có thể tích cực xem xét việc về quê  đi du lịch. Tuy nhiên hãy chú ý thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch 

cơ bản như đeo khẩu trang, cũng như lưu ý nhắc nhở người thân bạn bè. Rất mong được sự hợp tác từ mọi người. 
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