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Mặc dù số ca nhiễm của tuần trước có xu hướng giảm so với tuần trước nhưng số ca nhiễm 

mới trong một ngày vẫn trên 200 người, vì thế chúng ta vẫ ở ttrong một tình trạng đáng báo 

động. 

Vào thứ 2 ngày 21 tháng 3 tuần trước, tình trạng khẩn cấp đã được bãi bỏ khắp cả nước 

Nhật. 

Số lượng các ca nhiễm mới có xu hướng giảm nhẹ thế nhưng so với các tỉnh mà có ca 

nhiễm bệnh ít khác thì tỉnh ta có khuynh hướng giảm chậm ,có xu hướng dừng lại hoặc xu 

hướng gia tăng, và có sụ khác biệt giữ sự thay đổi tình trạng nhiễm bệnh giữa các khu vực. 

 Trong tình trạng này việc trở lại trường học , bắt đầu công việc cũng như các cuộc tụ họp 

như tiệc chào mừng hay là đi ngắm hoa thì chúng tôi lo ngại về việc sẽ bùng dịch trở lại. 

 

Vì thế,mọi người dân trong tỉnh hãy 

⚫ Hạn chế cho trẻ có triệu chứng phát sốt đến trường học. 

⚫ Ngoại trừ những gia đình có trẻ khó trong việc đeo khẩu trang thì kể cả trong gia đình 

cũng mong mọi người hãy đeo khẩu trang khi nói chuyện với người già hoặc người có 

mắc bệnh. 

⚫ Trong các buổi ăn uống thì cũng mong mọi người hãy đeo khẩu trang lúc nói chuyện. 

⚫ Hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch để khống chế việc lây nhiễm cao 

 

Đây là thời điểm có nhiều cơ hội tụ tập ăn uống thế nên chúng tôi khuyến khích mọi người 

hãy đến những quán mà có chứng nhận an toàn phòng chống dịch. 

Chúng tôi sẽ kéo dài khoảng thời gian kiểm tra PCR miễn phí cho những người bất an rằng 

mình có bị nhiễm dịch hay không hay những người cần giấy tờ chứng minh đã xét nghiệm 

covid hay đã tiêm vaccine. 

Thời điểm này là thời điểm di chuyển hay là tập trung đông tăng lên thế nên mọi người hãy 

tích cực sử dụng xét nghiệm PCR miễn phí và những người có nguyện vọng tiêm vaccine 

thì hãy tiêm sớm. 

Số lượng ca nhiễm trong tỉnh so với đợt đỉnh điểm đợt đàu tháng 3 thì đã và đang 

giảm.Chúng tôi mong mọi người hãy tiếp tục thực hiện một cách triệt để các biện pháp phòng 

dịch trong thời điểm lây dịch cao ở đầu và cuối niên độ này,để số lượng ca nhiễm được giảm 

xuống . 


