ベトナム語
Xóa bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và những biện pháp trong thời gian sắp tới
Ngày 28 tháng 2, chính phủ đã quyết định xóa bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với tỉnh chúng ta.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự thông cảm, hợp tác và nỗ lực của người dân trong tỉnh, các đơn vị
kinh doanh, những người làm trong ngành y tế và những người đã hỗ trợ chúng tôi trong các lĩnh vực xã hội.
Số ca dương tính mới tiếp tục giảm, tỉ lệ sử dụng giường bệnh cũng được cải thiện đáng kể so với thời kỳ cao điểm.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là dịch bệnh Corona chủng mới đã hết.
Toàn xã hội cần phải cùng nhau nỗ lực để giảm thiểu số ca dương tính mới, và ngăn chặn không để dịch bệnh bùng
phát trở lại (rebound).
Chính vì vậy, dù cuộc sống và công việc của người dân cũng như các đơn vị kinh doanh sẽ tiếp tục có những bất
tiện và khó khăn, nhưng chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi người để thực hiện các yêu
cầu sau.
Khu vực và thời gian thực hiện các biện pháp
Khu vực: Toàn bộ tỉnh
Thời gian: Từ 0 giờ ngày 1 tháng 3 (thứ Hai) đến 24 giờ ngày 7 tháng 3 (Chủ nhật)
Yêu cầu đối với các cửa hàng ăn uống
Thời gian mở cửa của cửa hàng ăn uống hiện đang là “từ 5 giờ đến 20 giờ”, đổi thành “từ 5 giờ đến 21 giờ”, thời
gian bán rượu là từ 11 giờ và đến 20 giờ 30 phút sẽ dừng gọi đồ.
Tiếp tục triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo hướng dẫn đối với từng ngành nghề, và dán
“Nhãn dán tuyên truyền phòng ngừa lây nhiễm” để cho thấy nỗ lực trong việc phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra,
những đơn vị kinh doanh cửa hàng ăn uống đã hợp tác trong việc rút ngắn thời gian mở cửa trong khoảng thời gian
từ 0 giờ ngày 1 tháng 3 (thứ Hai) đến 24 giờ ngày 7 tháng 3 (Chủ nhật) sẽ được chi trả tiền hỗ trợ hợp tác một lần
nữa (số tiền trợ cấp là 40.000 yên 1 ngày)

Yêu cầu đối vời người dân trong tỉnh
Đề nghị mọi người tiếp tục thực hiện các việc sau.
Hạn chế ra ngoài, đi sang nơi khác khi không cần thiết và không khẩn cấp dù là vào ban ngày, trừ trường hợp cần
thiết để duy trì cuộc sống và sức khỏe.
Đặc biệt, từ sau 21 giờ, triệt để thực hiện hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không khẩn cấp. Ngoài ra, hết sức
hạn chế đi lại giữa các tỉnh thành nếu không cần thiết và không khẩn cấp, không đi đến khu vực mà dịch bệnh đang
lây lan khi không cần thiết và không khẩn cấp.
Triệt để thực hiện các biện pháp cơ bản phòng ngừa lây nhiễm như tránh 3 yếu tố về tập trung, giữ khoảng cách với
người khác, đeo khẩu trang, rửa tay,…

Yêu cầu đối với các đơn vị kinh doanh
Đối với việc đi làm thì cố gắng “giảm 70% số người đến công ty làm việc”, triệt để thực hiện làm việc tại nhà (làm
việc từ xa), làm việc luân phiên, hạn chế làm việc sau 21 giờ trừ trường hợp cần thiết để duy trì kinh doanh.

Hạn chế tổ chức hoạt động (sự kiện)

Để dịch bệnh không bùng phát trở lại
Vấn đề quan trọng nhất sau khi xóa bỏ tuyên bố là không để dịch bệnh bùng phát trở lại.
Do đó, đề nghị người dân trong tỉnh thực hiện các việc sau.
Khi tập trung ăn uống, hãy tập trung ít người và là những người bình thường hay đi với bạn, tập trung ăn uống trong
thời gian ngắn, không nói to, và khi nói chuyện hãy đeo khẩu trang.
Khi sang năm mới sẽ có nhiều hoạt động diễn ra. Năm nay, mọi người hãy hạn chế các chuyến du lịch sau khi tốt
nghiệp, tiệc cám ơn, tiệc chào mừng và chia tay. Vui lòng không tổ chức cả tiệc ngắm hoa.
Chủ tịch Ủy ban tư vấn về chính sách cơ bản của Nhà nước đã bày tỏ quan ngại rất lớn về khả năng bùng phát trở
lại của dịch bệnh. Đồng quan điểm cho rằng ngay cả việc xóa bỏa tình trạng khẩn cấp lần này cũng phải dựa trên tiền
đề là tiến hành một cách chắc chắn các biện pháp cần thiết, chính phủ cũng thấy rằng cần phải đánh giá hết sức cẩn
trọng về việc xóa bỏ yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh. Tỉnh chúng tôi sau khi xem xét tình hình dịch, tình trạng
hệ thống chăm sóc y tế trong thời gian sắp tới, và sau khi xin ý kiến của các chuyên gia về nguy cơ lây lan dịch bệnh,
chúng tôi thấy rằng cần phải xem xét một cách chắc chắn rồi mới đưa ra quyết định.
Cuối cùng
Tuyên bố trình trạng khẩn cấp đã được xóa bỏ, tuy nhiên, cuộc chiến chống lại Corona vẫn đang tiếp diễn. Chúng
tôi rất mong có được sức mạnh của mọi người để chiến thắng trong trận chiến chống lại Corona. Rất mong tiếp tục
nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi người.

