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Thông điệp từ thống đốc (Ngày 31 tháng 8 năm 2022) 

Về việc nắm bắt tổng số lượng người bị nhiễm covid thì được xem xét dựa vào thể chế 

của mỗi chính quyền địa phương , thế nhưng , tỉnh Iwate để có thể hỗ trợ cho tất cả 

những người mà bị nhiễm covid , trong khi giảm gánh nặng cho các cơ quan y tế chúng 

tôi sẽ vừa tiếp tục nắm bắt tổng số ca nhiễm. 

Đối với những người có khả năng bị chuyển biến xấu thêm chẳng hạn như là trên 65 

tuổi hay những người vốn có bệnh thì thông qua điện thoại My-HER-SYS hoặc là sở y 

tế sẽ vừa thực hiện quan sát tình trạng sức khỏe và vừa hỗ trợ. 

Những người mà ít có khả năng bệnh chuyển biến xấu,sẽ được quan sát sức khỏe 

được thực hiện bằng My-HER-SYS và nếu tình trạng thể chất của họ xấu đi, "Trung tâm 

Theo dõi Sức khỏe Iwate" sẽ hỗ trợ 24 giờ.  

Ngoài ra, để giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế, Đối với đầu vào HER-SYS của những 

người ít có nguy cơ bị chuyển biến xấu nặng hơn thì nó đơn giản hóa đến mức tối thiểu.      

Thông qua các biện pháp này, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả những người bị nhiễm 

bệnh trong khi tập trung vào những người có nguy cơ bị bệnh nặng.  

Mặc dù số ca nhiễm mới trong tỉnh đã giảm trong 7 ngày liên tiếp so với tuần trước, 

nhưng số ca nhiễm mới hôm nay lên tới 1.301 ca và vẫn ở mức cao.  

Cùng với sự gia tăng số người mắc bệnh trên địa bàn tỉnh, số trường hợp nhân viên y 

tế phải nghỉ tại nhà do lây nhiễm, tiếp xúc gần cũng gia tăng, dẫn đến tình trạng thiếu 

nhân lực tại các cơ sở y tế. Tình trạng covid lan rộng không chỉ ảnh hưởng đến nền y tế 

covid mà còn ảnh hưởng đến nền y tế chung chẳng hạn như một số cơ sở y tế đã hoãn 

các cuộc kiểm tra và phẫu thuật không khẩn cấp.  

Tất cả các nhân viên y tế đang nỗ lực hết sức để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của 

người dân trong tỉnh, và các biện pháp kiểm soát lây nhiễm của mỗi người dân trong 

tỉnh sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của covid và bảo vệ nền y tế nói chung. 

 Để tiếp tục giảm thiểu số ca nhiễm mới,chúng tôi mong mọi người dân trong tỉnh tiếp 

tục thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát lây nhiễm theo tình hình.  

 


