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Tình trạng khẩn cấp được Chính phủ tuyên bố vào tháng trước đã được kéo dài đến ngày 

7 tháng 3 năm 2021 đối với các tỉnh sau: Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Gifu, Aichi, 

Kyoto, Osaka, Hyogo và Fukuoka. 

 

Vì lý do đó, tôi muốn đề nghị mọi người không nên di chuyển đến các khu vực được liệt kê 

trong tình trạng khẩn cấp trong những trường hợp không thực sự cần thiết và không khẩn 

cấp (Ví dụ: về nhà hoặc đi du lịch giải trí) để ngăn chặn sự lây lan của Vi-rút. 

 

 Tôi cũng yêu cầu bạn đặc biệt thận trọng khi quyết định đến và đi từ những khu vực có 

bệnh dịch bệnh lây lan. 

 

Để biết thông tin cập nhật định kỳ về tình hình Coronavirus ở Nhật Bản, vui lòng truy cập 

trang Web chính thức của tỉnh. Ngoài ra, hãy nhớ kiểm tra tình hình Coronavirus của khu 

vực bạn định đến nếu bạn cần phải đi lại giữa các tỉnh. 

  

Đối với Iwate, trong tháng 2 đã xác định được một ổ dịch lây lan trong cộng đồng tại Miyako. 

Tuy nhiên, trong tuần gần đây nhất (tính đến ngày 8 tháng 2), theo xác nhận của chúng tôi 

có 1,5 trường hợp nhiễm mới trên 100.000 người và việc sử dụng giường bệnh của chúng 

tôi là 8% số giường chuẩn bị của . Do đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi chưa 

có nguy cơ đạt đến cấp độ Giai đoạn III. 

 

Một lần nữa, nếu bạn cảm thấy không khỏe kèm theo các triệu chứng như sốt cao hoặc ho, 

vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ chăm sóc chính, bác sĩ gia đình hoặc Trung tâm Tư vấn 

COVID-19 để thực hiện xét nghiệm PCR càng sớm càng tốt. 

 

Ngoài ra, ngoài việc lưu ý đến các biện pháp phòng chống Coronavirus, bạn cũng cần quản 

lí sức khỏe của mình một cách thường xuyên. Bạn có thể làm cho tình trạng bệnh của mình 

trở nên tồi tệ hơn nếu bạn không đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe về bệnh ung thư và 

các bệnh khác vì sợ nhiễm Vi-rút. Đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ vì các biện pháp phòng 

ngừa, chẳng hạn như thông gió và khử trùng nơi làm việc, được thực hiện nghiêm ngặt tại 

các cơ sở y tế để đảm bảo rằng bệnh nhân có thể yên tâm thăm khám. 
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