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Số ca nhiễm bệnh mới tại thời điểm ngày 24 tháng 8 được xác nhận là 2,029 ca, là ngày có số người
nhiễm cao nhất từ trước đến nay, số lượng ca nhiễm cũng tăng lên rất nhiều kể từ thời điểm nghỉ lễ Obon.
Dịch bệnh lây lan rộng sẽ dẫn đến tình trạng số lượng người mắc bệnh vừa và nặng cần nhập viện tăng,
tỷ lệ chiếm hữu giường bệnh luôn duy trì ở mức cao, cùng với đó, việc thiếu nguồn nhân lực do nhân viên y tế
bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc gần với người nhễm bệnh, các ổ dịch bệnh liên tục phát sinh các cơ sở y tế đã dẫn
đến tình trạng hệ thống y tế đang ở mức đáng báo động

Dựa vào tình hình dịch bệnh lây lan hiện nay, thời hạn đến cuối tháng 8 của [Tuyên bố tăng cường hóa
chính sách BA.5] sẽ được kéo dài. Vì vậy, tỉnh mong muốn người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm
phòng tránh sự sụp đổ của hệ thống y tế.
Với mong muốn có thể kiểm soát được dịch bệnh sớm nhất có thể, tỉnh rất mong nhận được sự thấu hiểu
và hợp sức của toàn thể người dân.
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1 Yêu cầu gửi đến toàn thể người dân
(1) Yêu cầu nhằm phòng tránh tình trạng cấp bách của hệ thống y tế, cơ sở y tế
<Tình hình tại các địa điểm khám bệnh cho người có biệu hiện sốt cũng đang ở trạng thái cấp bách>

 Trong số những người có biểu hiện sốt, người có nguy cơ mắc bệnh nặng thấp, biểu hiện bệnh nhẹ
hãy sử dụng bộ kit xét nghiệm kháng nguyên được gửi đến và xác nhận chẩn đoán online (Trung
tâm chẩn đoán dương tính tỉnh Kochi) sau khi tự xét nghiệm thay vì đến khám trực tiếp.
➢ Mở rộng bổ sung tại Trung tâm chẩn đoán dương tính tỉnh Kochi
 Mở rộng bổ sung phạm vi chẩn đoán online trong ngày (200 người → 400 người)
 Nâng độ tuổi của đối tượng (Trên 16 tuổi và chưa đủ 50 tuổi → Trên 16 tuổi và chưa đủ 65 tuổi)
 Hoàn thiện chế độ chẩn đoán dương tính chỉ bằng giấy tờ chẩn đoán (dự định bắt đầu trong vài ngày tới)

<Tình hình bệnh nhận cấp cứu cũng đang ở trạng thái cấp bách>

 Chỉ sử dụng xe cứu thương trong trường hợp thực sự cần thiết.
 Trường hợp phân vân giữa việc gọi xe cứu thương hay đến khám ở bệnh viện, hãy gọi đến số điện thoại
cấp cứu y tế của Kochike (高知家の救急医療電話)
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(2) Yêu cầu nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan nhanh
 Để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bản thân, người cao tuổi, người có bệnh nền vui lòng hạn chế tối
đa đi ra ngoài khi không cần thiết.
 Hạn chế tối đa tiếp xúc với người cao tuổi, người có bệnh nền lâu ngày không gặp. Ngoài ra, để bảo vệ
người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao như người cao tuổi khỏi nguy cơ nhiễm bệnh, cần hành động một cách
thận trọng ví dụ như xác nhân có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính trước khi tiếp xúc,...
 Khi đi ra ngoài, cùng với việc thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản, nên hoạt động nhóm ít
người, cùng với người thân trong gia đình hoặc người thường xuyên gặp gỡ.
「Trung tâm xét nghiệm tạm thời tại ga JR Kochi」sẽ kéo dài hoạt động đến cuối tháng 9. Vì vậy, nếu

cảm thấy bất an có phải bị nhiễm bệnh hay không, hoặc trường hợp cần trường hợp cần được đảm bảo
phòng chống dịch lây lan cao như tiếp xúc với người cao tuổi, tụ tập ăn uống đông người, hãy tích cực đăng
ký xét nghiệm.

2 Yêu cầu gửi đến các cơ sở kinh doanh
 Khuyến khích làm việc tại nhà (làm việc từ xa), quản lí triệt để sức khỏe của nhân viên, đảm bảo môi
trường làm việc có thể nhận nghỉ phép ngay khi có biểu hiện sức khỏe xấu.
 Đối với các nhân viên quay lại làm việc sau khi bị nhiễm bệnh hoặc có tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh,
không yêu cầu nộp giấy xác nhận của cơ quan y tế.

