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Hôm qua, trường hợp lây nhiễm đầu tiên đã được xác nhận trong tỉnh. Xin
chân thành cầu chúc cho những người đã bị nhiễm bệnh mau chóng bình
phục.
Trong tỉnh, chúng tôi cố gắng cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ
cho những bệnh nhân bị nhiễm bệnh và hợp tác chặt chẽ với thành phố
Morioka, nơi có trung tâm y tế công cộng để xác định những người đã tiếp
xúc gần với người bị nhiễm bệnh, tích cực thúc đẩy khảo sát dịch tễ học để
ngăn chặn sự lây lan thêm của vi rút. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng cung
cấp thông tin chính xác cho người dân trong tỉnh thông qua các phương tiện
truyền thông khác nhau, như trang web chính thức của tỉnh, các ứng dụng
truyền thông xã hội như Line hoặc Twitter, và các ứng dụng khác.
Bất kỳ ai cũng có thể nhiễm vi-rút corona chủng mới.
Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả người dân tiếp tục tránh “ba dày đặc”, đó là
tránh không gian kín với hệ thống thông gió kém, tụ tập ở những khu vực
đông đúc và trò chuyện ở cự ly gần, và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa
lây nhiễm như rửa tay và giữ khoảng cách với người khác.
Và nếu có các triệu chứng, chẳng hạn như sốt và cảm thấy không khỏe,
hãy đến phòng khám hoặc bệnh viện để kiểm tra.
Về hệ thống xét nghiệm, chúng tôi đang tăng cường hệ thống bằng cách
thiết lập trung tâm xét nghiệm, điều trị ngoại trú tại khu vực Kuji ngày hôm
nay và thiết lập tổng cộng 10 địa điểm trong tất cả 9 khu vực y tế thứ cấp
trong tỉnh.
Về hệ thống y tế, dựa trên các “kịch bản lây nhiễm” mới được đưa ra từ
tình hình lây nhiễm trên toàn quốc, chúng tôi đã tăng cường các biện pháp
chăm sóc y tế bằng cách đảm bảo đủ giường bệnh để chuẩn bị cho đỉnh điểm
lây nhiễm đã được dự đoán trong tỉnh và đảm bảo các cơ sở y tế lưu trú cho
những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.
Nhân cơ hội này, một lần nữa tôi mong mọi người với lòng biết ơn và lòng
nhân ái hãy hỗ trợ tất cả những người đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu
cho cuộc sống của người dân trong tỉnh nhất là các nhân viên y tế.
Vì tình trạng lây nhiễm đang lan rộng trên toàn quốc, sau các phân tích và
thảo luận được đưa ra tại cuộc họp chuyên gia về kiểm soát dịch bệnh do virút corona chủng mới sẽ được chính phủ tổ chức vào cuối tuần này, chúng

tôi sẽ xem xét đưa ra các biện pháp cụ thể để đối phó với tình trạng này
chẳng hạn như biện pháp khi đi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.
Đối với người dân của tỉnh, xin hãy lưu ý về xu hướng số người nhiễm ở
tỉnh ngoài Iwate và khi di chuyển đến tỉnh khác, vui lòng hành động theo yêu
cầu của chính quyền địa phương nơi đến.
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