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Hãy cùng hướng đến một “Hyogo không bỏ cuộc trước Corona” 

 

Số người bị lây nhiễm mới vi rút corona chủng mới ở tỉnh Hyogo trong khoảng một tháng rưỡi kể từ ngày 

1 tháng 9 đang ở mức "thời kỳ cần cảnh giác về lây nhiễm" vì trong một ngày trung bình có khoảng 15 người 

bị nhiễm. Trong thời gian này, chúng ta cần tiếp tục cảnh giác như từ trước đến giờ về khả năng hình thành ổ 

dịch hay lây nhiễm trong gia đình. Ngoài ra còn có mối lo ngại rằng trong thời gian tới, ngoài vi rút corona thì 

cúm mùa cũng sẽ bắt đầu lây lan. 

Tại tỉnh Hyogo, chúng tôi sẽ tập trung cố gắng thực hiện những điều sau đây và hướng đến mục tiêu trở 

thành một "Hyogo không bỏ cuộc trước Corona". Chúng tôi rất mong sự hợp tác của nhân dân và các nhà điều 

hành doanh nghiệp trong tỉnh. 

 

1  Phòng chống lây nhiễm kế tiếp 

Khi xuất hiện bệnh nhân lây nhiễm mới, phạm vi lây nhiễm sẽ được xác định và một loạt các xét nghiệm 

PCR trên diện rộng sẽ được tiến hành ngay lập tức đối với những người tiếp xúc gần và những người liên 

quan. 

Chúng tôi sẽ xác định sớm người bị lây nhiễm, từ đó ngăn chặn lây nhiễm và thực hiện cách li để ngăn 

ngừa lây nhiễm kế tiếp. 

 

2  Đảm bảo hệ thống y tế khi nhập viện 

Hiện tại, chúng tôi có 663 giường bệnh dành cho bệnh nhân khi nhập viện (trong đó 110 giường dành 

cho các ca bị nhiễm nặng) và đảm bảo có khoảng 700 phòng tại các cơ sở điều trị lưu trú. 

Cố gắng vận hành với 300 giường bệnh để phòng trường hợp tình trạng thời kỳ cần cảnh giác về lây 

nhiễm vẫn tiếp tục, nhưng không có gì đáng lo ngại về hệ thống y tế. 

 

3  Kiên trì với mục tiêu không có trường hợp điều trị tại nhà  

Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu "không có trường hợp điều trị tại nhà" và thực hiện triệt để "đối 

phó kịp thời với những thay đổi đột ngột của tình trạng thể chất" và "phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình". 

 

4  Điều chỉnh thể chế chuẩn bị cho dịch cúm mùa 

Để chuẩn bị cho đợt dịch cúm mùa sắp tới, chúng tôi đảm bảo có khoảng 250 “cơ sở y tế kiểm tra, chẩn 

đoán các triệu chứng như sốt” để mọi người có thể đến khám bệnh tại nhiều cơ sở y tế hơn ứng với tình 

hình thực tế trong khu vực mình ở. 

Khi có triệu chứng sốt, trước tiên hãy gọi điện thoại tư vấn tới cơ sở y tế địa phương gần nhất, chẳng hạn 

như bác sĩ mình thường hay đến khám, rồi hãy đi khám theo sự hướng dẫn. Nếu không có bác sĩ mình 

thường hay đến khám, thì vui lòng tư vấn đến "Trung tâm Tư vấn, Chẩn đoán về Sốt (Trung tâm Y tế)" hoặc 

"Tổng đài Tư vấn Sức khỏe vi rút Corona chủng mới (trên toàn tỉnh)". 

 

【Kính gửi toàn thể nhân dân trong tỉnh】 

○ Hạn chế sử dụng những cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao (đặc biệt là các nhà hàng ăn uống có hoạt động 
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tiếp đãi khách, nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn, quán karaoke, v.v…) mà không có các biện pháp phòng 

chống lây nhiễm theo hướng dẫn. Đặc biệt những nhóm người trẻ tuổi cần chú ý đến điều này. 

○ Vui lòng sử dụng ứng dụng"COCOA" xác nhận tiếp xúc và "Hệ thống theo dõi vi rút corona chủng mới 

của tỉnh Hyogo". 

○ Hãy nỗ lực làm theo "phong cách Hyogo", chẳng hạn như tránh 3 “mật” và đặc biệt triệt để thực hiện việc 

đeo khẩu trang. 

 

【Kính gửi các doanh nghiệp】 

○ Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo hướng dẫn, và treo "Áp phích tuyên truyền 

các biện pháp phòng chống lây nhiễm". 

○ Triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm, đặc biệt đối với các cửa hàng có nguy cơ lây 

nhiễm cao, chẳng hạn như nhà hàng ăn uống phục vụ đồ uống có cồn hay có các tiết mục ca hát. 

○ Tránh 3 “mật” tại nơi làm việc, đeo khẩu trang khi họp, đi cùng xe hay đi công tác. 

○ Vui lòng đăng ký tham gia "Hệ thống theo dõi vi rút corona chủng mới của tỉnh Hyogo" và dán mã QR 

lên bàn hay quầy , v.v… 

 

Điều quan trọng là toàn thể nhân dân và các doanh nghiệp của tỉnh từng người từng người phải mạnh mẽ quyết 

tâm nỗ lực trong việc thực hiện “không lây lan, không lây nhiễm”. Chúng tôi kính mong mọi người luôn thấu 

hiểu và hợp tác. 

 

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2020 

Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo  IDO Toshizo 


