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Hiện tại tình hình dịch bệnh trong tỉnh vì một nửa đầu của tuần lễ vàng trường học hay nhà 

trẻ nghỉ học thế nên số lượng người nhiễm bệnh giảm xuống , với 100 000 người thì số 

lượng ca nhiễm mới đã giảm xuống vào 109.4 người vào thời điểm ngày 6 tháng 5. Thế 

nhưng vào nửa sau của tuần lễ vàng thì số lượng người di chuyển tăng lên thế nên số 

ngường nhiễm bệnh cũng tăng , vào ngày 13 tháng 5 hiện tại đang tiếp tục tăng với 167.3 

người so với 100 000 người dù nó chưa đạt đến mức giống như trước tuần lễ vàng. 

Bên cạnh đó , các trường hợp có đường lây nhiễm không rõ nguồn gốc cũng tăng lên. 

Với tình trạng như thế này, khi mà các trường học hay nhà trẻ thì những ca lây nhiễm tập 

thể sẽ tăng lên , cùng với đó số ca nhiễm trong hộ gia đình cũng sẽ tăng lên. 

 Vì thế, mọi người dân trong tỉnh mọi nười hãy thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản 

một cách triệt để, chẳng hạn 

⚫ Những trẻ có dấu hiệu như phát sốt thì hãy cách ly không nên cho trẻ tới trường 

⚫ Trong hộ gia đình , trừ những trẻ khó trong việc đeo khẩu trang thì khi nói chuyện với 

người già hay là người bệnh thì hãy đeo khẩu trang 

⚫ Kể cả khi tổ chức ăn uống thì cũng hãy đeo khẩu trang khi nói chuyện 

 

Trong kì nghỉ tuần lễ vàng cũng đã xác nhận được các ca nhiễm do ăn uống tiệc nướng thịt 

ngoài trời. Vì thế tùy vào từng trường hợp mà hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng 

dịch. 

Những người có nguyện vọng tiêm vaccine thì hãy nhanh chóng tiêm. 

Trong tuần lễ vàng số lượng trẻ em bị nhiễm dịch đã giảm xuống thế nên để duy trì tình 

trạng này, chúng ta hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch ở trường học cũng như 

trong gia đình , hãy phòng tình trạng lây lan trong trẻ em và cùng với sự lây nhiễm trong gia 

đình. 

Từ ngày hôm nay , ngày 13 tháng 5 , chương trình hỗ trợ phiếu ăn uống của tỉnh sẽ được 

mở lại. 

Về việc sử dụng các quán ăn , thì chúng tôi khuyến khích mọi người nên chọn những quán 

có chứng nhận an toàn của tỉnh.Chúng tôi mong mọi người dân trong tỉnh hãy vừa thực hiện 

các biện pháp phòng dịch một cách triệt để, vừa sử dụng phiếu hỗ trợ ăn uống để ủng hộ 

các quán ăn trong tỉnh. 


