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Số ca nhiễm dịch trong tỉnh đã tăng lên từ nửa sau tuần lễ vàng, thế nhưng , từ ngày 14 

tháng 5 trở lại đây , số ca nhiễm so với tỉ lệ 100,000 người 17 ngày liên tục đã giảm xuống. 

Với tình trạng số lượng ca nhiễm mới đã giảm xuống 2 tuần liên tục và tình trạng số người 

bị triệu chứng nặng ít đi, tỷ lệ sử dụng giường bệnh duy trì ở khoảng 20% ,hệ thống cung 

cấp y tế được duy trì,thế nên hôm nay chúng tôi sẽ bỏ tình trạng giãn cách xã hội ở tỉnh 

Iwate. 

Dù là xóa bỏ tình trạng khẩn cấp giãn cách xã hội nhưng không có nghĩa là không còn dịch. 

Trong tỉnh hiện tại các cơ sở giáo dục hay các viện dưỡng lão , tiếp tục sau việc bùng nổ ổ 

dịch thì việc có những ca mới cũng đang tiếp tục. Việc mà chúng ta xem nhẹ các biện pháp 

phòng dịch nó liên quan đến việc bùng nổ dịch lại. 

 Chúng tôi mong mọi người dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ 

bản như rửa tay hay là làm thoáng khí. 

 Việc đeo khẩu trang thì hãy tùy vào từng trường hợp mà phán đoán đeo khẩu trang một 

cách hợp lý. 

 Còn việc sử dụng các quán ăn, chúng tôi khuyến khích mọi người nên đến những quán có 

chứng nhận an toàn của tỉnh. Các bữa tiệc ăn uống hãy làm trong thời gian ngắn, không nên 

uống quá nhiều , không nói chuyện to tiếng , và hãy đeo khẩu trang khi giao tiếp. 

 Những trẻ mà có dấu hiệu phát sốt thì hạn chế không cho trẻ đến trường . 

Những người mà có triệu chứng thì hãy nhanh chóng đi kiểm tra, những người mà bất an 

với việc có bị nhiễm hay không thì hãy hãy sử dụng kiểm tra PCR miễn phí. 

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

Chúng tôi rất cảm tạ vì mọi người đã thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ 

bản.Chúng ta hãy tiếp tục duy trì thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch để làm giảm 

số ca nhiễm mới. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang thực hiện các chương trình hỗ trợ phiếu ăn và các phiếu 

đi du lịch trong tỉnh. Chúng tôi mong mọi người hãy sử dụng để ủng hộ các quán ăn và các 

nơi trọ trong tỉnh. 

Chúng tôi mong mọi người trong tỉnh hãy vừa thực hiện các chính sách phòng dịch vừa 

tiến hành các hoạt động xã hội, các hoạt động thúc đẩy kinh tế. 

 

 


