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Về sự bùng phát của loại covid mới, dựa trên chính sách ứng phó cơ bản của chính phủ, 

từ thứ 2 tuần sau tức là từ ngày 26 chúng tôi sẽ xem xét lại cái đối tượng của sự bùng phát 

covid. 

Đối với những người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ bị các triệu chứng nặng, chúng tôi sẽ 

yêu cầu các cơ sở y tê chuẩn bị báo cáo các đợt bùng phát như trước đây, điểu chỉnh nhập 

viện cho những người cần nhập viện và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe dựa vào 

điện thoại từ My-HER-SYS và các cơ sở y tế. 

Những người nằm ngoài đối tượng được thông báo về sự bùng phát dịch hay những người 

sau khi tự làm kiểm tra có kết quả với covid thì hãy tham khảo các tờ rơi được phân phối tại 

các cơ quan y tế hoặc là trang web của tỉnh sau đó dùng điện thoại hoặc là mạng để đăng 

kí tại Trung tâm đăng kí những người dương tính với covid Iwate. 

Văn phòng tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ không chỉ cho những người là đối tượng của sự bùng 

phát covid mà còn cả những người không thuộc diện thông báo về sự bùng phát của dịch, 

chẳng hạn như tiếp nhận các cơ sở lưu trú vầ hỗ trợ thực phẩm.Ngoài ra, trường hợp mà 

tình trạng sức khỏe trở nên xấu đi , trung tâm theo dỗi sức khỏe Iwate cũng sẽ hỗ trợ với thể 

chế 24 giờ. 

 Ngoài ra , chúng tôi sẽ xem xét lại cái đối tượng thông báo về sự bùng dịch nhưng cũng sẽ 

tiếp tục nắm bắt và công bố số lượng người dương tính theo nhóm tuổi. 

Việc cung cấp vắc xin cho chủng Omicron trong tỉnh đã bắt đầu.Nếu bạn đủ 12 tuổi trở lên 

và đã hoàn thành xong mũi tiêm chủng thứ ha và đã từ 5 tháng trở lên kể từ khi lần tiêm 

chủng thứ hai kết thúc thì bạn sẽ đủ điều kiện để tiêm vắc xin này. Những người có nguyện 

vọng được tiêm chủng thì sau khi phiếu tiêm được gửi tới thì hãy tiêm chủng. 

Ngoài các biện pháp chống lại dịch bệnh như tăng cường hệ thống tiêm chủng, tỉnh sẽ hỗ 

trợ thêm cho việc nuôi dạy trẻ em như một biện pháp đối phó với giá dầu thô và giá hàng 

hóa tăng cao do khủng hoảng covid, đồng thời hỗ trợ cho những nông dân đang phải đối 

mặt với giá phân bón tăng cao. Chúng tôi đã quyết định đề xuất một dự luật ngân sách bổ 

sung trong cuộc họp tháng 9. 

 Tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân 

cũng như hỗ trợ các hoạt động xã hội và kinh tế. 

 Về tình hình lây nhiễm trên địa bàn tỉnh, số ca nhiễm mới trong khoảng 1 tháng nay tiếp 

tục giảm nhưng vẫn ở mức cao.  

Để tiếp tục giảm thiểu số ca nhiễm mới, tôi yêu cầu mọi người dân trong tỉnh tiếp tục thực 

hiện triệt để các biện pháp kiểm soát lây nhiễm. 


