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【COVID-19】 <Ngày 7 tháng 2> LỜI NHẮN GỬI ĐẾN NGƯỜI DÂN TRONG TỈNH 

Đặc biệt cảnh giác (Đỏ) 

⚫ Từ cuối tháng 1, tình hình dịch bệnh lây lan mạnh trong địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục kéo dài, số lượng người nhiễm trong 

vòng 1 tuần gần đây là 1.568 người, số ngày có ca nhiễm mới trên 200 ca / 1 ngày vẫn liên tục được ghi nhận. Đặc biệt, trong 

vòng 1 tuần gần đây, cụm lây nhiễm mới được phát sinh ở các viện dưỡng lão, bệnh viện được cho là nguyên nhân dẫn đến 

việc số lượng người cao tuổi nhiễm bệnh tăng nhanh. 

 

⚫ Chính vì vậy, chúng tôi kính mong người dân địa phương đặc biệt lưu ý 3 điểm sau: 

① Những người cao tuổi, người có bệnh nền nếu có thể hãy nhanh chóng hoàn thành tiêm đầy đủ 3 mũi vắc-xin. 

② Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh tại các cơ sở y tế, viện dưỡng lão dựa trên chỉ thị của chính phủ. 

③ Thực hiện đeo khẩu trang dù ở trong nhà, đặc biệt đối với những hộ gia đình có người cao tuổi, người có bệnh nền. 

 

<Yêu cầu áp dụng áp dụng biện pháp chống dịch trọng điểm (まん延防止等重点装置)> 

⚫ Tỉnh Kochi sẽ áp dụng Biện pháp chống dịch trọng điểm sau khi có sự đồng thuận tại buổi thảo luận chi tiết với chinh phủ. 

 

<Rút ngắn thời gian kinh doanh với các cửa hàng ăn uống> 

⚫ Nội dung chính của phương châm đối ứng sẽ là yêu cầu về việc rút ngắn thời gian kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, 

cấm việc cung cấp đồ uống có cồn nhằm hạn chế tối đa các ca lây nhiễm mới 

 

<Phán đoán về giai đoạn đối ứng của tỉnh> 

⚫ Giai đoạn đối ứng của tỉnh hiện tại đang duy trì ở mức độ “Đặc biệt cảnh giác (Đỏ)” mức cao thứ 2 trong 5 mức độ đã được 

đặt ra. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, có thể tăng giai đoạn đối ứng lên mức cao nhất là “Trạng thái khẩn cấp (Tím)”. 

 

<Biện pháp phòng chống lây lan tại nhà trẻ, trường học, viện dưỡng lão, bệnh viện> 

⚫ Biến thể Omicron có khả năng lây lan rất cao. Vì vậy, các nhà trẻ, trường học, viện dưỡng lão, bệnh viện là nơi mà các cụm 

lây nhiễm được phát sinh. Do đó, một lần nữa yêu cầu các cơ sở được nêu trên cần tiếp tục đẩy mạnh triệt để các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh lây lan dựa trên những đề xuất của hội đồng chính phủ. 

 

<Tiêm vắc-xin> 

⚫ Căn cứ trên tình hình lây lan mạnh của biến thể Omicron, việc hoàn thành tiêm vắc-xin trước tiến độ được cho là cấp thiết. 

Vì vậy từ thứ bảy ngày 19, hội trường quy mô lớn nhằm phục vụ cho việc tiêm vắc-xin sẽ được thiết lập tại Kochi Terminal 

(高知新港の客船ターミナル), để đẩy nhanh quá trình hoàn thành tiêm chủng. Người dân sống ở ngoại thành Kochi cũng 

có thể hẹn đăng ký tiêm vắc-xin, vì vậy những người có phiếu tiêm chủng xin vui lòng nhanh chóng sử dụng. 

 

⚫ Với mong muốn kiểm soát tình hình dịch bệnh sớm nhất có thể, chúng tôi rất mong được sự thấu hiểu cũng như sự hiệp 

lực của mọi người dân. 

 

Ngày 7 tháng 2 năm 2022 

(Thống đốc) Hamada Seiji 


