
 

Biện pháp của riêng tỉnh Fukuoka nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh virus Corona chủng 

mới 

 

 

Số ca dương tính mới với virus Corona chủng mới trong 5 ngày liên tiếp đã vượt hơn 100 người, gần với 

mức tương đương giai đoạn III do Tiểu ban quốc gia chỉ ra, và chúng ta không dự đoán được sắp tới tình 

hình sẽ thế nào. 

Ngay cả số ca dương tính với chủng biến thể trong 1 tuần này cũng tăng khoảng 1,6 lần so với tuần trước 

(102 người → 162 người), và hơn 50% số ca nhiễm là không rõ nguồn lây, nên chúng ta đang ở tình trạng 

rất có thể sẽ bị lây nhiễm cộng đồng. 

 Tỉnh chúng tôi cảm nhận rõ nguy cơ và ý thức rằng chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của làn sóng thứ 

4. 

 Do đó, sau khi thảo luận với 6 thanh viên như thánh phố Fukuoka và một số thàng phố trong tỉnh, phường, 

xã, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở của tỉnh. 

 Nhìn vào số ca dương tính mới theo các khu vực, chúng ta thấy rằng sự gia tăng ở thành phố Fukuoka là 

đáng chú ý kể từ tháng 4. Do sự lây lan dịch bệnh tại thành phố Fukuoka sẽ có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ 

khu vực tỉnh, nên bằng mọi giá chúng ta phải ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan hơn nữa. Vì vậy, chúng 

tôi đã quyết định đưa ra biện pháp của riêng tỉnh chúng ta là yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài khi không 

cần thiết và không khẩn cấp, yêu cầu các cửa hàng ăn uống của thành phố Fukuoka rút ngắn thời gian mở 

cửa. Trong thời gian sắp tới, tỉnh và thành phố Fukuoka sẽ liên kết chặt chẽ với nhau để bằng mọi giá ngăn 

chặn dịch sự lây lan của dịch bệnh. 

 

 ○ Yêu cầu đối với người dân tại toàn bộ khu vực tỉnh 

 

 

 

 

ベトナム語 



 ○ Trong thời gian từ ngày 20 tháng 4 (thứ Ba) đến ngày 19 tháng 5 (thứ Tư) 

  ・Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không khẩn cấp bao gồm cả ban ngày 

  ・Khi không cần thiết và không khẩn cấp thì hạn chế đi lại đến những khu vực mà dịch bệnh đang lan 

rộng như khu vực đang phải thực hiện trọng điểm về phòng chống lây lan dịch bệnh 

  ・Khi di chuyển giữa các tỉnh, hãy kiểm tra cẩn thận tình trạng lây nhiễm tại nơi mình sẽ đến và các 

kêu gọi của chính quyền nơi đó để đưa ra quyết định một cách cẩn trọng.  

 

 ○ Đề nghị tiếp tục triệt để thực hiện các biện pháp cơ bản về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa 

tay, giữ khoảng cách với người khác,… 

   Dịch bệnh đã lan rộng sang cả những người trẻ ở độ tuổi 20 đến 39, và cũng có trường hợp bệnh 

chuyển nặng. Hãy hành động một cách cẩn trọng để không lây lan sang cả người cao tuổi, những người 

mà bệnh dễ chuyển nặng. 

 

 ○ Khi ăn uống thì ăn với ít người và ăn trong vòng 2 giờ. Không uống rượu vào ban đêm, và khi nói 

chuyện thì đeo khẩu trang, tránh nói to. 

 

 ○ Yêu cầu đối với các cửa hàng ăn uống, quán giải khát ở trong thành phố Fukuoka. 

 

 

 ○ Trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 22 tháng 4 (thứ Năm) đến 24 giờ ngày 19 tháng 5 (thứ Tư), thời 

gian mở cửa là từ 5 giờ đến 21 giờ, thời gian bán rượu là từ 11 giờ và đến 20 giờ 30 phút là dừng gọi 

đồ. 

 

 ○ Đối với những cửa hàng đáp ứng thực hiện theo yêu cầu, chúng tôi sẽ chi trả tiền hỗ trợ hợp tác được 

thiết lập theo từng giai đoạn tùy vào doanh số bán hàng như sau. 

  ・ Doanh nghiệp vừa và nhỏ: 25.000 Yên ~ 75.000 Yên/ngày 

  ・ Doanh nghiệp lớn: Tối đa 200.000 Yên/ngày tùy theo mức doanh thu bị giảm. 

 



 ○ Đối với các đơn vị kinh doanh, hãy xúc tiến mạnh mẽ làm việc tại nhà (làm việc từ xa) và làm việc 

lệch giờ giờ nhau,… nhằm giảm thiểu việc tiếp xúc. 

 

 ○ Trước ngày 19 tháng 5, nếu tình hình cho thấy rõ được xu hướng ở dưới mức độ tương đương giai 

đoạn II do Tiểu ban quốc gia chỉ ra, thì chúng tôi sẽ đánh giá một cách toàn diện tại giai đoạn đó và 

xem xét hủy bỏ yêu cầu sớm. Lúc này, chúng tôi muốn chú trọng đặc biệt đến xu hướng số ca dương 

tính mới. 

 

 ○ Đối với người dân, chúng tôi mong muốn từng người hãy triệt để thực hiện các biện pháp cơ bản phòng 

chống dịch, và hành động một cách cẩn trọng để bảo vệ tính mạng không chỉ của bản thân mình, 

mà còn bảo vệ tính mạng của những người quan trọng của bạn là ông, bà, người thân, người yêu, 

bạn bè,… 

 

 ○ Lần này, chúng tôi lại phải áp dụng biện pháp nghiêm khắc. Những người lại một lần nữa bị yêu cầu 

thực hiện các biện pháp, đặc biệt là các cửa hàng ăn uống trong thành phố Fukuoka, các bạn sẽ phải 

chịu nhiều vất vả, nhưng để giành được thắng lợi trong cuộc chiến chống lại Corona chủng mới, 

chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và hợp tác của các bạn. 

 




