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Tình trạng khẩn cấp được Chính phủ đặt ra từ ngày 7 tháng 1 đã được dỡ bỏ trên phạm vi 

toàn quốc vào ngày hôm qua 21 tháng 3 năm 2021. 

Tuy nhiên, vẫn có khả năng chủng COVID-19 biến dị mới sẽ lây lan trên toàn quốc. Số ca 

nhiễm mới đã giảm và có khả năng tái bùng phát trở lại ở Tokyo và lan ra các khu vực lân 

cận.  

Giáp ranh với tỉnh Iwate là tỉnh Miyagi, thành phố Sendai của tỉnh Miyagi đã ghi nhận sỗ ca 

nhiễm mới cao kỉ lục. Vì thế, nơi đây đã độc lập tuyên bố tình trạng khẩn cấp . 

 Tất cả cư dân của Iwate, xin vui lòng hạn chế đi đến các vùng có dịch bệnh lan rộng. Cũng 

hãy cân nhắc cẩn thận nếu bạn có kế hoạch đi đến các khu vực đã đưa ra yêu cầu hạn chế 

đi ra ngoài. 

Tôi đặc biệt yêu cầu tất cả cư dân hãy hết sức thận trọng nếu bạn có dự định đi tới thành 

phố Sendai do sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm bệnh đã được xác nhận ở đó. 

Đối với Iwate, vào đầu tháng 3 chúng tôi đã xác nhận được ổ dịch tại Kuji, vùng Morioka và 

có ca lây nhiễm do đi tới và đi tới các tỉnh ngoài. Trong tuần gần đây nhất (tính đến ngày 22 

tháng 3), có 1,9 trường hợp COVID-19 mới trên 100.000 người. Và việc sử dụng giường 

bệnh ở mức 8,8% so với công suất chuẩn bị. Do đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng 

tôi hiện chưa đạt đến giai đoạn nghiêm trọng. 

Thời kì này là thời điểm kết thúc một niên khóa và mở đầu của một niên khóa mới vì thế 

lượng người di chuyển, cơ hội để mọi người tụ họp cũng tăng lên kéo theo nguy cơ lây 

nhiễm của dịch bệnh tăng cao. 

Nếu bạn cảm thấy ốm kèm theo các triệu chứng như sốt cao hoặc ho, vui lòng liên hệ và 

tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình hoặc Trung tâm Tư vấn COVID-19 để thực hiện xét 

nghiệm PCR càng sớm càng tốt. 

Đối với các bệnh viện và phòng khám, vui lòng khuyến khích bất kỳ bệnh nhân nào có các 

triệu chứng, chẳng hạn như sốt, làm xét nghiệm PCR. 

Mặc dù tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên chúng ta 

không lơ là cảnh giác. Tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp chống lây nhiễm cơ bản như 

tránh tụ tập đông người, rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang mọi lúc.  

Cảm ơn rất nhiều.      

                                

 


