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Hôm nay, chúng tôi đã ghi nhận trường hợp đầu tiên lây truyền trong cộng đồng của 

biến thể Omicron. 

 

Hiện tại,ngoài các tỉnh Hiroshima, Yamaguchi và Okinawa đã ban bố tình trạng khẩn 

cấp thì các thành phố lớn như Tokyo và Osaka cũng đang có sự gia tăng đáng kể về 

số ca nhiễm mói hàng ngày do biến thể Omicron. 

 

Mặc dù tỉnh Iwate hiện đang ở mức 1 với tỷ lệ lây nhiễm là 2,7 người trên 100.000 

người trong tuần trước, nhưng có những lo ngại rằng con số này sẽ tăng lên đáng kể, 

tương tự như các thành phố có tốc độ lây lan nhanh chóng, vì một số trường hợp lây 

nhiễm trong cộng đồng đã được ghi nhận. 

 

Vì cơ lây nhiễm ngày càng tăng cao, hôm nay, chúng tôi tiến hành ban bố “ Tuyên 

ngôn đề cao cảnh giác Iwate” để đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ hơn về các biện 

pháp ngăn ngừa lây nhiễm và thực hiện nó một cách triệt để. 

 

Không yêu cầu hạn chế di chuyển, nhưng yêu cầu bạn lưu ý đến sự nguy hiểm của 

vi-rút và cẩn thận trong việc thực hành các biện pháp phòng ngừa cơ bản để ngăn 

chặn vi-rút lây lan thêm. 

 

-Vui lòng thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa cơ bản như sử dụng khẩu trang 

đúng cách, rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập đông người. 

 

-Khi đi du lịch, hãy lưu ý tình hình hiện tại và những hạn chế của nơi bạn đến và cẩn 

thận khi di chuyển trong khu vực. 

- Bạn nên đến các nhà hàng được phê duyệt theo “Hệ thống Chứng nhận Thực hành 

An toàn Nhà hàng Iwate” vì các biện pháp phòng ngừa đang được áp dụng tại các nhà 

hàng này. Vui lòng đeo khẩu trang khi trò chuyện. 

--Thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống lây lan ngay cả khi ở cùng đồng 

nghiệp hoặc bạn bè thân. 

 

Từ ngày mai (9/1), bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào, chúng tôi sẽ cung cấp 



các xét nghiệm PCR và kháng nguyên miễn phí cho những người không có triệu 

chứng nhưng đã đến các khu vực có sự lây lan của vi rút đang gia tăng, đã ở trong 

môi trường tiếp xúc gần với những người từ các khu vực quan tâm đã thường xuyên, 

hoặc lo lắng rằng họ đã bị nhiễm vi rút. 

 

Đối với những người có triệu chứng bệnh, vui lòng hạn chế đi ngoài và đi lại, đồng 

thời liên hệ qua điện thoại với nhân viên y tế có liên quan để được tư vấn. 

 

Tôi yêu cầu bạn hợp tác thực hiện theo các biện pháp trên vì điều quan trọng là phải 

nhanh chóng xác định các trường hợp nhiễm bệnh để ngăn chặn sự lây lan của vi rút. 

 

Tôi cũng yêu cầu bạn không phỉ báng hoặc phân biệt đối xử với những người bị 

nhiễm bệnh và gia đình của họ, thay vào đó hãy đối xử với họ một cách tôn trọng. 

 

Bằng cách ngăn chặn sự lây lan của Coronavirus và đảm bảo nguy cơ lây nhiễm 

thấp, chúng ta sẽ có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội. Hãy cùng nhau 

đồng tâm hiệp lực để ngăn chặn sự lây lan của vi rút. 

 

Xin lưu ý rằng, trong trường hợp hệ thống y tế của chúng tôi trở nên quá tải với sự 

gia tăng các ca bệnh, chúng tôi sẽ xem xét thông báo tình trạng khẩn cấp hoặc tình 

trạng Manbo, bao gồm việc đặt ra các hạn chế đối với tất cả mọi người. Tôi mong nhận 

được sự hợp tác, hiệp lực của tất cả người dân trong việc ngăn chặn sự lây lan của Vi 

rút. 
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