
Trụ sở kiểm soát bệnh truyền nhiễm COVID-19 Cuộc họp lần thứ 16 

Thông điệp của tỉnh trưởng (ngày 8 tháng 6 năm 2020) 

 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với tất cả người dân đã hành động cẩn trọng và bình 

tĩnh, thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm. 

 

Từ ngày 1 tháng 6, mặc dù đã đưa ra yêu cầu tránh di chuyển một cách không cẩn 

thiết và không khẩn cấp tới một số tỉnh (Hokkaido, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa), 

nhưng việc tự hạn chế ra ngoài là không cần thiết. Chính phủ đang thực hiện cân 

bằng giữa ngăn chặn lây nhiễm và duy trì các hoạt động kinh tế xã hội. 

 

Tỉnh kết hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan sẽ hỗ trợ người 

dân thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm trong sinh hoạt, công việc và học 

tập. Do đó, dựa trên ngân sách bổ sung thứ hai của chính phủ, hội đồng tỉnh quyết 

định đề xuất ngân sách bổ sung cho các biện pháp toàn diện như tăng cường hệ 

thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày và phục hồi các 

hoạt động kinh tế khu vực. 

 

Về du lịch, trước hết, để thúc đẩy lưu lượng du lịch trong tỉnh, chiến dịch "Nếu ở 

trọ, hãy ở Iwate, ăn uống và cổ vũ địa phương" đã được khởi động từ ngày 1 tháng 

6. Khi ngân sách bổ sung tiếp theo được thiết lập, chúng tôi sẽ hợp tác với chính 

quyền địa phương để hỗ trợ giảm giá cho các cơ sở lưu trú. Ngoài việc thúc đẩy du 

lịch trong tỉnh, từ ngày 19 tháng 6, sẽ thúc đẩy quảng bá du lịch qua ranh giới tỉnh. 

 

Bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm, các hoạt động khác như 

hoạt động kinh tế và xã hội có thể được thực hiện, vì vậy hãy đảm bảo thực hiện triệt 

để các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm phù hợp với tình hình và thúc đẩy môi trường 

sống, làm việc và học tập mới. 

 

Tránh "ba dày đặc" đã làm cho đến nay, rửa tay và tiếp thực hiện các biện pháp 

ngăn chặn lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, thực hành nghi thức ho, hãy cùng 

nhau hướng đến một Iwate đầy hy vọng nơi chúng ta có thể bảo vệ và nuôi nấng 

hạnh phúc. 
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Tỉnh trưởng tỉnh Iwate Takuya Tasso 

 


