ベトナム語
Tiếp tục các yêu cầu đối với người dân trong tỉnh và đơn vị kinh doanh
Hiện chúng tôi đang yêu cầu người dân và các đơn vị kinh doanh hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không
khẩn cấp, các cửa hàng ăn uống rút ngắn thời gian mở cửa trong thời gian cho đến ngày 7 tháng 3 (thứ Hai). Chúng
tôi đã quyết định kéo dài thời hạn của yêu cầu này thêm 2 tuần, tức là cho đến ngày 21 tháng 3 (Chủ nhật) trên toàn
tỉnh. Đó là vì sau khi xem xét tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng tôi thấy cần phải cảnh giác với sự bùng phát trở
lại của dịch bệnh.
Cuộc sống và công việc của người dân cũng như các đơn vị kinh doanh sẽ có những bất tiện và khó khăn, nhưng
chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của mọi người.

Đối với các cửa hàng ăn uống, cho đến ngày 21 tháng 3, hãy tiếp tục thực hiện việc mở cửa hàng từ 5 giờ đến 21
giờ, thời gian bán rượu là từ 11 giờ và đến 20 giờ 30 phút là dừng gọi đồ. 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, chúng tôi sẽ tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ hợp tác là 40.000 Yên 1 ngày cho những đơn vị kinh doanh đã
hợp tác thực hiện. Để giảm bớt việc hành chính cho các đơn vị kinh doanh liên quan đến xin cấp tiền trợ cấp, khi xin
trợ cấp “Kỳ thứ 4” từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3, quý vị có thể gộp “Kỳ thứ 2” (từ ngày 8 tháng 2 đến ngày
28 tháng 2) và “Kỳ thứ 3” (từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3) để tiến hành xin trợ cấp.
Để giảm thiểu việc tiếp xúc với người khác, đề nghị người dân triệt để thực hiện các biện pháp cơ bản về phòng
ngừa dịch bệnh như hạn chế ra ngoài hay di chuyển sang nơi khác khi không cần thiết và không khẩn cấp dù là ban
ngày, tránh ba yếu tố về tập trung, giữ khoảng cách với người khác, đeo khẩu trang, rửa tay,…

Ngoài ra, đối với các đơn vị kinh doanh, đề nghị tiếp tục thực hiện làm việc tại nhà (làm việc từ xa), làm việc
luân phiên nhau.
Để dịch bệnh không bùng phát trở lại
Như hôm trước chúng tôi đã nói, việc ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát trở lại là vấn đề vô cùng quan
trọng.
Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị người dân thực hiện các việc sau.

Tỉnh chúng ta cũng sẽ dừng lễ hội hoa anh đào tại công viên của tỉnh, và chúng tôi đang kêu gọi mọi người hạn
chế tổ chức tiệc. Tại thành phố, phường, xã cũng được yêu cầu thực hiện các biện pháp như vậy.
Cuối cùng
Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ đảm bảo bổ sung giường bệnh và củng cố hệ thống chăm sóc y tế, lên kế
hoạch triệt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại các cơ sở dành cho người cao tuổi, đồng thời luôn
chú trọng cảnh giác đối với tình hình các ca dương tính mới cũng như động thái của các biến thể, và sự thay đổi khi
lây lan sang con người. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu tiêm vắc xin cho đối tượng ưu tiên là nhân viên y tế,…từ ngày mai,
mùng 5 tháng 3 (thứ Sáu).
Với sức mạnh của mọi người dân và các đơn vị kinh doanh, chúng tôi hy vọng toàn thể xã hội sẽ chiến thắng trong
trận chiến chống lại Corona. Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi người.

