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Trong một cuộc kiểm tra sàng lọc các biến thể COVID-19 trong trường hợp bị nhiễm bệnh  

tại tỉnh, đột biến L452R (một đột biến có khả năng là loại biến thể Delta) đã được tìm thấy. 

Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường và Y tế Công cộng tỉnh Iwate sẽ 

tiến hành phân tích bộ gen để xác nhận biến thể. 

 

Trong số các trường hợp nhiễm bệnh ở Iwate, biến thể ban đầu của COVID-19 gần như đã 

được thay thế hoàn toàn bằng biến thể Alpha dễ lây nhiễm hơn vào giữa tháng 6. Biến thể 

Delta được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn, vì vậy hiện nay chúng tôi đang đối mặt 

với khả năng lây lan thậm chí còn nhanh hơn trước đây. 

 

Ngoài ra, Tokyo_Nơi có ảnh hưởng lớn tới cả nước, đã tái ban bố tình trạng khẩn cấp. Sự 

di chuyển của người dân có thể sẽ gia tăng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày từ ngày 22 đến 

ngày 24 tháng 7 cũng như kỳ nghỉ hè của Nhật Bản, vì vậy có lo ngại rằng sẽ có sự gia tăng 

lây lan mạnh tại Iwate. 

 

 Do nguy cơ lây nhiễm gia tăng này, hôm nay, tôi sẽ ban hành Tuyên bố tình trạng Cảnh 

giác ở Iwate, cùng với sự chung tay góp sức của người dân Iwate nhằm ngăn ngừa dịch 

bệnh lây lan triệt để hơn nữa. 

 

Đối với người dân Iwate, tôi muốn đề nghị bạn một lần nữa thực hiện triệt để các biện pháp 

ngăn ngừa lây nhiễm như các bước cơ bản dưới đây để ngăn chặn sự lây lan của các trường 

hợp biến thể của COVID-19. 

 

・ Vui lòng đeo khẩu trang phù hợp theo cách thích hợp. 

・ Vui lòng tiếp tục đeo khẩu trang ngay cả khi đã được tiêm phòng. 

・ Vui lòng tránh mọi tình huống tụ tập (không gian kín, nơi đông người, tiếp xúc gần). 

・ Vui lòng đeo khẩu trang khi trò chuyện trong bữa ăn với người khác. 

・ Hãy đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt nếu bạn cảm thấy ốm kèm theo các triệu chứng 

như sốt cao hoặc ho. 

・ Các cơ sở y tế: Vui lòng chủ động xét nghiệm bệnh nhân khi có các triệu chứng như sốt. 

 

Ngay cả khi toàn bộ Iwate chung sức đồng lòng ngăn chặn sự mà sức lây lan của vi rút vẫn 



quá lớn, đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta vào tình trạng cấp bách, thì tỉnh có 

thể phải xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển và các biện pháp nghiêm ngặt 

khác bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp của riêng, hoặc các biện pháp manbо (kiểm 

soát và ngăn chặn chặt chẽ hơn). Để ngăn chặn điều đó xảy ra, tôi mong tất cả cư dân hợp 

tác thực hiện tốt các biện pháp ab toàn chống dịch. Nếu bạn đến Iwate từ một tỉnh khác vui 

lòng thực hiện cách li trong hai tuần đầu tiên của bạn khi đến đây. 
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