ベトナム語
“Cảnh báo về Corona tại Fukuoka” và những biện pháp trong thời gian tới
Ngày 20 tháng 8
Tỉnh Fukuoka
Kể từ giữa tháng 7, số ca nhiễm mới và số ca nhiễm không rõ nguồn lây đã tăng lên, tỉ lệ lấp đầy giường bệnh cũng
tăng. Do đó, chúng tôi đã phát động chương trình “Cảnh báo Corona tại Fukuoka” vào ngày 5 tháng 8. Chúng tôi cũng
đã yêu cầu trang bị hệ thống chăm sóc y tế, đồng thời căn cứ theo tình trạng phát sinh các cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng,
chúng tôi đã yêu cầu sự hợp tác nỗ lực mới đối với người dân trong tỉnh và các đơn vị kinh doanh.
Từ sau ngày 5 tháng 8, tỉ lệ lấp đầy giường bệnh tăng dần lên, và đang có những diễn biến khó lường. Vì vậy, chúng
tôi sẽ tiếp tục phát động chương trình “Cảnh báo Corona tại Fukuoka”. Trong thời gian này, số ca nhiễm mới có xu
hướng giảm đi, và những cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng như ở các cửa hàng ăn uống,… được yêu cầu hợp tác trong việc
phòng tránh lây nhiễm, cũng đang giảm đi. Nếu xu hướng giảm này tiếp tục thì gánh nặng cho hệ thống chăm sóc y tế
sẽ giảm.

Trong bối cảnh chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với Corona một cách lâu dài, và rất khó để
tiếp tục các biện pháp mang tính quy chế trong thời gian dài như yêu cầu tạm nghỉ kinh doanh hay hạn chế ra ngoài,
việc tiến hành phòng chống lây nhiễm trong toàn xã hội là rất quan trọng.
Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng giảm dần sự hạn chế đối với hoạt động kinh kế xã hội, đồng thời căn cứ vào việc lên kế
hoạch phòng chống lây nhiễm, chúng tôi sẽ xem xét lại những nội dung đã yêu cầu người dân, đơn vị kinh doanh hợp
tác thực hiện cho đến nay, cùng với đó, chúng tôi sẽ đưa ra những hỗ trợ mới cho các đơn vị kinh doanh có nỗ lực trong
việc phòng chống lây nhiễm.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ chú trọng đến tình trạng lây nhiễm trong thời gian sắp tới. Giả sử nếu tình trạng lây nhiễm lan
rộng hơn nữa, và việc duy trì, đảm bảo hệ thống chăm sóc y tế gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ lại phải yêu cầu người dân
trong tỉnh, đơn vị kinh doanh thực hiện các biện pháp một lần nữa.

ベトナム語
1. Những việc yêu cầu người dân trong tỉnh hợp tác thực hiện kể từ ngày 22 tháng 8
Gửi người dân trong tỉnh
Hạn chế đi đến các cửa hàng ăn uống có kèm dịch vụ tiếp đón (※) mà không tuân thủ hướng dẫn dành cho từng ngành
nghề. Kiểm tra xem cửa hàng đó có tuân thủ hướng dẫn không bằng cách xem cửa hàng có dán “Nhãn dán tuyên truyền
phòng chống lây nhiễm” sao cho thấy được rằng cửa hàng có nỗ lực trong việc thực hiện biện pháp phòng chống lây
nhiễm.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 8/8 đến ngày 21/8, chúng tôi sẽ xóa bỏ những yêu cầu sau.
・Các cuộc tụ họp ăn uống, nhậu nhẹt tổ chức dưới 2 giờ, và hạn chế đi tăng 2, tăng 3.
※(1) Các cơ sở vui chơi giải trí được quy định tại Mục 11 Khoản 11 Điều 11 Pháp lệnh đặc biệt về các đối sách chống
dịch cúm chủng mới
・Cửa hàng ăn uống có dịch vụ tiếp đãi (cửa hàng có kèm dịch vụ tiếp khách bất kể tên là gì)
・Cửa hàng ăn uống có bán rượu (quán bar, câu lạc bộ đêm,…)
・Cửa hàng karaoke có bán rượu
(2) Cửa hàng ăn uống khác có bán rượu (Như Izakaya,…)
Yêu cầu chung dựa trên tình trạng lây nhiễm gần đây
Trước tình trạng phát sinh cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng như trường học, cơ sở đào tạo trong thời gian gần đây, những
người trẻ tuổi hãy hành động một cách thận trọng sao cho tránh lây nhiễm sang cho các đối tượng mà khi mắc bệnh dễ
trở nặng như người cao tuổi,…
Đối với các cuộc tụ họp ăn uống, nhậu nhẹt có nhiều người, hãy cân nhắc một cách tổng quát về số người, quy mô địa
điểm, thông khí,…và hạn chế đi đến những nơi không triệt để trong việc thực hiện biện pháp phòng tránh lây nhiễm.
Trước tình trạng phát sinh các cơ sở bị lây nhiễm cộng đồng, hãy hạn chế đi đến cơ sở chăm sóc trong ngày (day service)
nếu có triệu chứng như sốt,…

