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Biến thể Omicron đang lan rộng với tốc độ khủng khiếp trên toàn Nhật Bản, có hơn 

50.000 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong một ngày, nhiều hơn gấp đôi so 

với số trường hợp ở đỉnh của đợt bùng phát thứ năm. 

 

Hiện tại, các biện pháp kiểm soát sự lây lan mạnh mẽ của dịch bệnh đang được thực 

hiện trên khắp đất nước, với 16 tỉnh công bố trạng thái khẩn cấp và nhiều tỉnh khác 

đang chuẩn bị cho sự ban bố trạng thái khẩn cấp. 

 

Trong tỉnh, ngày 8 tháng 1, lời nhắc nhở về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

kiểm soát sự lây nhiễm đã được ban hành, do vậy Iwate có số ca mắc bệnh ít nhất 

trong cả nước, trong khi các tỉnh khác có số ca mắc bệnh tăng nhanh. Tôi cảm ơn tất 

cả các bạn về sự hợp tác tích cực. 

 

Tuy nhiên, ngày hôm nay, số ca mắc mới trên 100.000 người ở Iwate đã lên tới 15,2 

trong tuần trước, vượt quá 15 người. 

 

Hiện tại, chúng tôi đang tăng số giường và phòng cách ly để đáp ứng cho những 

người nhiễm bệnh, tuy nhiên nếu số ca mắc bệnh tăng lên, các dịch vụ y tế thông 

thường cũng có thể bị cản trở. 

 

Đặc biệt mùa đông là khoảng thời gian có sự gia tăng các bệnh nhân nguy kịch mắc 

các bệnh về tim hoặc não. Do vậy, chúng ta cần tránh gây sức ép lên các cơ sở y tế 

bởi các trường hợp mắc Coronavirus. 

 

Trong trường hợp có sự gia tăng lớn về số ca mắc bệnh ở Iwate, không chỉ các cơ sở 

y tế, mà các cơ sở của các hoạt động xã hội và kinh tế như các tổ chức phúc lợi, 

trường học và các ngành công nghiệp sẽ thiếu nhân công và sẽ không thể hoạt động 

bình thường. 

 

Hôm nay, để ngăn chặn sự lây lan của Vi rút, Tôi công bố Tình trạng khẩn cấp tại 

Iwate để tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm soát lây nhiễm. 

 



Tôi khẩn thiết đề nghị công dân của tỉnh những điều dưới đây. 

Thông tin bên dưới có nội dung khác với Tình trạng khẩn cấp trước đó đã được công 

bố vào tháng 8 năm ngoái, vì vậy tôi mong cầu các bạn đọc kỹ. 

- Vui lòng hạn chế đến những khu vực đông người hoặc những khu vực có nguy cơ lây 

nhiễm cao. 

- Khi đi ra ngoài tỉnh, vui lòng tránh đi lại không cần thiết đến các khu vực đã công bố 

Tình trạng Khẩn cấp hoặc Chuẩn bị Khẩn cấp. Ngay cả khi khu vực bạn dự định đi du 

lịch chưa thông báo một trong hai điều trên, hãy cân nhắc sự cần thiết của chuyến du 

lịch và đưa ra quyết định của bạn một cách cẩn thận. Cũng nên xem xét tình hình hiện 

tại và các hạn chế của điểm đến của bạn và lưu ý khi di chuyển trong khu vực. 

- Hãy thực hiện đúng các biện pháp phòng tránh cơ bản như : sử dụng khẩu trang vải 

đảm bảo chấ lượng, rửa tay thường xuyên, sử dụng nước rửa tay và tránh các tụ tập 

đông người. 

- 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. 

- Nếu bạn lo lắng về việc bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như gần đây bạn đã đi du lịch đến 

một khu vực có nguy cơ cao, vui lòng sử dụng các xét nghiệm PCR miễn phí và xét 

nghiệm kháng nguyên nhanh hiện có sẵn. 

- Nếu có bất kỳ triệu chứng nào, vui lòng hạn chế đi ra ngoài, đồng thời liên hệ qua 

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

 

Do biến thể Omicron có thể lây lan rất dễ dàng, nên có rất nhiều trường hợp cả gia 

đình đều mắc bệnh. Hơn một nửa số trường hợp hiện tại ở Iwate là lây nhiễm trong gia 

đình. 

Để giảm thiểu số trường hợp mắc bệnh ở người già, những người có một loạt các 

tình trạng bệnh nền và trẻ sơ sinh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của tỉnh Iwate 

về tình trạng khẩn cấp và ngăn chặn lây lan Vi rút cho những người thân trong gia 

đình. 

 

Tôi yêu cầu sự hợp tác hơn nữa của mọi người trong việc tuân thủ các biện pháp 

kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. 
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