
Trụ  sở  Kiể m soát Bể  nh truyể n nhiể m do Virus Corona chụ ng mở i 

Hộ  i nghị  lầ n thứ  65 

Thông điể  p tứ  thộ ng độ c (Ngày 18 tháng 11 năm 2022) 

 Hôm nay (tính đến ngày 18 tháng 11), số ca nhiễm mới trong tỉnh là 628 ca trên 100.000 

dân, từ tháng 8 trở đi có những ngày số ca nhiễm mới trong một ngày vượt 1500 người và 

tháng 8 và tháng 9 trở thành thời điểm dịch bệnh lây lan mạnh nhất. 

Khi dịch bệnh lây lan vào mùa hè, cùng với số lượng người nhiễm bệnh tăng lên, nhân viên 

y tế lây nhiễm và tiếp xúc gần gây ra tình trạng thiếu nhân sự tại các cơ sở y tế, điều này 

cũng ảnh hưởng đến y học nói chung. 

Hiện nay, gánh nặng cho lĩnh vực y tế ngày càng tăng. Để giảm áp lực y tế, xin hãy thực 

hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm triệt để để số người nhiễm mới không gia tăng. 

Gần đây, chúng tôi đã nhận được lời khuyên về kiểm soát lây nhiễm từ Ủy ban chuyên môn 

về bệnh truyền nhiễm do covid tỉnh Iwate. Chúng tôi đã tạo ra chính sách "Yêu cầu kiểm soát 

nhiễm trùng kỹ lưỡng và chuẩn bị trước", vì thế mong mọi người trong tỉnh hãy thực hiện 

theo. 

Đặc biệt, chúng tôi mong muốn mọi người hãy thực hiện những điều sau đây: 

・Do dịp cuối năm và dịp lễ Tết có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác nên những người 

có nhu cầu tiêm phòng chủng Omicron nên đi tiêm càng sớm càng tốt. 

・Dù là nhiệt độ giảm xuống và đã trở thành mùa lạnh thế nhưng hãy thực hiện các biện 

pháp làm thoáng khí. 

・Vui lòng rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho và đeo khẩu trang. 

・Vui lòng chuẩn bị đồ xét nghiệm định tính kháng nguyên và thuốc giảm đau hạ sốt để 

chuẩn bị điều trị tại nhà. 

Nếu bạn dưới 65 tuổi và có các triệu chứng, vui lòng liên hệ với "Trung tâm xét nghiệm Iwate" 

và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bộ xét nghiệm. 

・Nếu bạn muốn đến khám một cơ sở y tế, chúng tôi khuyến khích mọi người nên đi vào 

ngày thường. 

Chúng tôi mong muốn tất cả người dân của tỉnh thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát 

dịch theo tình hình. 


