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Đã một tháng kể từ tình trạng khẩn cấp được ban bố tại tỉnh Iwate. 

 

Vào ngày 20 tháng 8, đã ghi nhận được 63 trường hợp lây nhiễm mới, đây là con số 

lớn nhất từ trước đến nay với tỷ lệ 25.9 trường hợp nhiễm trên 100.000 người. Nhưng 

tính đến ngày hôm nay, tỷ lệ này là 18.7 trường hợp nhiễm trên 100.000 người. Các ca 

lây nhiễm đang có xu hướng giảm dần. 

 

Trong thời gian Tình trạng Khẩn cấp, người dân Iwate đã tăng cường nỗ lực để ngăn 

chặn sự lây lan của vi-rút, bao gồm cả việc hạn chế ra ngoài không cần thiết. Nhờ đó, 

chúng ta đã có thể tránh được số ca mắc bệnh tăng gấp đôi, có nghĩa là những người 

bị nhiễm bệnh có thể tiếp tục được điều trị tại bệnh viện hoặc khách sạn được chỉ định 

để điều trị liên quan đến COVID. 

 

Tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao cho những nỗ lực của công dân trong tỉnh. 

 

Chúng tôi đã yêu cầu các nhà hàng trong thành phố Morioka giảm giờ làm việc và 

nhờ sự hợp tác của các chủ nhà hàng và những công dân của Iwate, chúng tôi có thể 

ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ sử dụng giường bệnh có thể tiếp tục để 

quản lý chăm sóc y tế cần thiết. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ kết thúc yêu cầu này 

theo kế hoạch vào ngày 12 tháng 9. 

 

Tuy nhiên, trong thời gian này, các cụm COVID-19 đã được xác nhận tại một số 

trường học trong tỉnh, cũng như các cụm tại nơi làm việc. Để giảm cơ hội tiếp xúc giữa 

mọi người nhiều nhất có thể, một lần nữa tôi muốn đề nghị bạn hạn chế các chuyến đi 

chơi không cần thiết hoặc qua lại biên giới tỉnh không cần thiết, cũng như tiếp tục thực 

hiện các biện pháp cơ bản để ngăn chặn sự lây lan của Virut. 

 

Việc tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp sẽ được chấm dứt khi tỷ lệ lây nhiễm của tỉnh 

xuống dưới 10 trường hợp trên 100.000 người mỗi tuần. 

 

Vào thời điểm đó, các hạn chế đối với các hoạt động kinh tế và xã hội sẽ giảm bớt, và 

Dự án Hỗ trợ Lương thực Iwate và các sự kiện khác do tỉnh tổ chức sẽ bắt đầu lại. Đối 



với người dân Iwate: chúng ta hãy tiếp tục làm việc cùng nhau để biến điều đó thành 

hiện thực. 

 

Ngày 9 tháng 9 năm 2021 
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