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"Các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan tràn,v.v." đối với tỉnh Hyogo đã được 

gỡ bỏ từ hôm nay. 

Tuy nhiên, tại tỉnh Hyogo, tình hình ngừng giảm số người nhiễm mới vẫn tiếp tục đứng lại. 

Ngoài ra, còn có lo ngại về sự gia tăng của các chủng vi rút đột biến, và ngoài sự gia tăng số 

người bị nhiễm ở Tokyo, Osaka, v.v. thì việc tổ chức Thế vận hội Olympic, Paralympic và số 

lượng người tăng lên do nghỉ hè, v.v. nên từ nay trở đi cũng cần phải hết sức cảnh giác. 

Vì vậy, để tuyệt đối ngăn ngừa lây nhiễm bùng phát trở lại sau khi các biện pháp trọng điểm 

được gỡ bỏ, mọi người vẫn tiếp tục không được chủ quan và thực hiện triệt để các biện pháp 

phòng chống lây nhiễm. 

1 Hạn chế đi ra ngoài 

・Hãy hạn chế qua lại các khu vực lây nhiễm lan rộng, chẳng hạn như Tokyo hay Osaka, v.v. trong kỳ nghỉ hè,v.v. 

và đi qua biên giới tỉnh không cần thiết và không khẩn cấp. 

・Hãy dừng các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao chẳng hạn như sử dụng các cửa hàng ăn uống,v.v ngoài thời 

gian yêu cầu rút ngắn hay uống rượu bia trên đường phố, trong công viên, hay uống rượu bia tại nhà với bạn 

bè hoặc uống theo nhóm. 

2 Triệt để các biện pháp tại các cửa hàng ăn uống 

・Chúng tôi yêu cầu hợp tác trong việc thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như rút ngắn thời 

gian kinh doanh, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu cung cấp các lọai rượu, tích cực lấy chứng chỉ chứng nhận 

cửa hàng có biện pháp phòng chống lây nhiễm corona chủng mới thích hợp, v.v.  
  

3 Triệt để các biện pháp tại gia đình 

・Hãy triệt để hành động " không mang vi rút vào nhà, không lây lan vi rút trong và ngoài gia đình" như đeo khẩu 

trang, rửa tay, khử trùng, thông gió, v.v. hạn chế các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao như tiệc ăn uống, v.v.  
 

4 Thúc đẩy tiêm vắc xin 

・Hãy tích cực tham gia tiêm vắc xin tại các thành phố, thị trấn hay tại các địa điểm tiêm chủng quy mô lớn của 

tỉnh. 

・Sau khi tiêm vắc xin cũng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu 

trang, rửa tay, đảm bảo khoảng cách giữa mọi người với nhau,v.v. 
 

5 Triệt để các biện pháp tại nơi làm việc, cơ sở,v.v. 

・Hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như quản lý tình trạng sức khỏe của nhân viên, 

v.v. đeo khẩu trang, thông gió, lắp đặt dung dịch khử trùng,v.v.  

・Hãy tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc dành riêng cho từng ngành, chẳng hạn như điều kiện tổ chức sự 

kiện,v.v. và đẩy mạnh làm việc tại nhà (telework),v.v. bao gồm cả việc hướng đến giảm 70% số lượng người đi 

làm.  

    

  Ngày 12 tháng 7 năm 2021 

Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo Toshizo IDO 

Gỡ bỏ các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm lan tràn,v.v. 

～Không được chủ quan, hãy thực hiện triệt để các biện pháp để tránh bùng phát trở lại！

～ 

 


