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Tiếp sau 975 ca nhiễm của ngày hôm qua, hôm nay số ca nhiễm mới trong tỉnh lên tới 976 

ca, và tính tới thời điểm hiện tại thì số ca nhiễm đang gia tăng nhanh chóng ở mức độ chưa 

từng có.  

 Số lượng ca nhiễm mới kỷ lục đã được xác nhận ở nhiều khu vực trên khắp đất nước, vượt 

quá 180.000 ca trong một ngày, vượt rất nhiều so với đợt thứ sáu.  

Trong tỉnh, để đối phó với sự lây lan nhanh chóng này, tỉnh đã tăng số lượng giường bệnh 

corona. Ngoài ra cũng tăng cường hơn nữa hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế bằng 

cách thúc đẩy việc thành lập các cơ sở lưu trú mới dành riêng cho những người cần chăm 

sóc điều dưỡng, chẳng hạn như người già và người khuyết tật.  

Bên cạnh đó , chúng tôi sẽ kéo dài thời gian để những người lo ngại rằng mình có bị lây 

nhiễm hay không thì có thể được xét nghiệm miễn phí, thực hiện các xét nghiệm đồng thời 

cho những người tham gia vào các cơ sở dành cho người cao tuổi,và cùng với kỳ nghỉ lễ 

Obon, chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống kiểm tra chẳng hạn như thành lập các trạm xét nghiệm 

tạm thời cho những người trở về nhà hoặc di chuyển.  

Để đáp ứng nhanh chóng những người được xác định nhiễm, tỉnh sẽ ưu tiên công tác kiểm 

soát nhiễm khuẩn, tăng cường hệ thống chi viện cho các trung tâm y tế công cộng và trụ sở 

hỗ trợ trung tâm y tế công cộng, tiến hành điều chỉnh nhập viện và điều tra nghiên cứu dịch 

bệnh.  

Do tốc độ lây lan nhanh chóng nên số người khám chữa bệnh tại nhà ngày càng tăng nhanh. 

Những người đang dưỡng bệnh tại nhà và có điện thoại thông minh hoặc máy tính hãy sử 

dụng My HER-SYS để nhập tình trạng sức khỏe của bản thân và của các thành viên trong 

gia đình để trung tâm y tế công cộng có thể nhanh chóng đáp ứng được những người cần 

chăm sóc y tế.  

Để những người đang điều trị tại nhà có thể yên tâm , chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cung cấp 

hỗ trợ thực phẩm.  

Chúng tôi nghĩ rằng một số người đang lo lắng về sự gia tăng đột ngột số lượng người 

nhiễm bệnh trong tỉnh, nhưng hiện tại bên tỉnh có một hệ thống chăm sóc y tế và hệ thống 

xét nghiệm được thiết lập tốt, vì vậy nếu bạn có các triệu chứng, vui lòng đến cơ sở y tế 

một cách sớm nhất ,và nếu bạn lo lắng rằng mình có bị nhiễm hay không, hãy làm xét 

nghiệm miễn phí. 

 Để hạn chế sự lây lan của bệnh truyền nhiễm, điều cần thiết là tất cả mọi người dân trong 

tỉnh phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản. Một lần nữa, xin vui lòng thực 

hiện triệt để các biện phòng dịch cơ bản như vệ sinh tay, thông gió và đeo khẩu trang tùy 



theo tình hình.  

Nếu bạn muốn được tiêm chủng, hãy làm như vậy càng sớm càng tốt. Đặc biệt đối với thế 

hệ trẻ, chúng tôi mong các bạn hãy tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe của mình và những 

người thân xung quanh.  

Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh, ngoài việc làm việc tại nhà , làm việc luân phiên theo 

ca , thì cũng hãy tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có thể nghỉ khi các trường học, cơ 

sở giáo dục và chăm sóc trẻ em đều đóng cửa.  

Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động cần thiết để đảm bảo sự ổn định của cuộc 

sống người dân và nền kinh tế của tỉnh được yêu cầu kiểm tra kế hoạch liên tục kinh doanh 

(BCP) và thiết lập một hệ thống cho phép tiếp tục hoạt động kinh doanh .  

Do số người mắc bệnh ngày càng gia tăng nên gánh nặng cho việc chăm sóc y tế ngày 

càng cao, thế nhưng nhờ có sự hợp tác của các cơ quan y tế mà hệ thống cung cấp y tế 

được cung cấp tốt thế nên tại thười điểm hiện tại, chưa đạt tới tình trạng mà chăm sóc y tế 

bị thắt chặt.  

Đánh giá dựa trên chính sách ứng phó cơ bản của chính phủ, chúng tôi nghĩ rằng chúng 

ta không ở trong tình huống cần phải có các biện pháp hạn chế hành động ngay lập tức. 

Chúng ta hãy hãy vừa thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch vừa thực hiện các hoạt 

động kinh tế xã hội , và hãy sử dụng các chế độ xét nghiệm hay tiêm chủng trước khi về 

quê, đi du lịch hay tham gia các sự kiện.   

Ngoài ra, trong tương lai, nếu việc chăm sóc y tế trở nên bị thắt chặt do những thay đổi về 

đặc tính của vi rút hoặc sự lây lan của bệnh truyền nhiễm ở những người có nguy cơ mắc 

bệnh nặng, chẳng hạn như người cao tuổi, thì cần phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ 

để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng, bao gồm cả việc hạn chế di chuyển. Để không 

xảy ra tình trạng này, tôi đề nghị các công dân của tỉnh hợp tác trong các biện pháp kiểm 

soát lây nhiễm. 


