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Tình trạng khẩn cấp lần thứ ba đã được ban bố đối với Tokyo, Kyoto, Osaka và Hyogo từ
ngày 25 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5.
Tại khu vực Kansai, số ca nhiễm loại biến thể mới đã vượt qua loại ban đầu và số ca nhiễm
tiếp tục tăng nhanh. Cũng có sự gia tăng đáng báo động về tỷ lệ nhiễm biến thể mới ở khu
vực Kanto, với lo ngại rằng số ca nhiễm sẽ tiếp tục lây lan và gia tăng với tốc độ nhanh
chóng.
Một trường hợp nhiễm biến thể mới cũng đã được xác nhận tại Iwate. Để ngăn chặn sự lây
lan của chủng biến thể mới này, việc không để gia tăng số lượng bệnh nhân mới mắc bệnh
hàng ngày là vô cùng quan trọng.
Vì nhiều người có khả năng sẽ đi du lịch và tụ tập trong những ngày nghỉ Tuần lễ Vàng sắp
tới, điều quan trọng là phải hết sức cảnh giác khi bạn đang ở trong tình huống có nguy cơ
lây nhiễm cao.
Tôi muốn tất cả người dân và du khách cẩn thận trong việc tuân theo các biện pháp an toàn
cơ bản như tránh tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và luôn đeo khẩu
trang. Ngoài ra, tôi muốn yêu cầu những điều sau:
Vui lòng hạn chế đi du lịch đến các khu vực được tuyên bố trong tình trạng khẩn cấp hoặc
trong các biện pháp manbo (kiểm soát và ngăn chặn chặt chẽ hơn) vì những lý do không
cần thiết và không khẩn cấp (ví dụ: về nhà hoặc đi du lịch giải trí) để ngăn chặn sự lây lan
thêm của Vi rút.
Cũng hãy cân nhắc cẩn thận nếu bạn có kế hoạch đi du lịch đến những vùng có ca nhiễm
lan rộng hoặc đến những nơi có các biện pháp lưu trú tại nhà.
Nếu bạn dự định tham gia các sự kiện có đông người tham gia hoặc đến những nơi tập trung
đông người, hãy thực hiện các biện pháp phòng tránh triệt để. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng
nào như sốt, vui lòng hạn chế đi ra ngoài.
Nếu bạn đến Iwate từ một tỉnh khác vui lòng thực hiện cách li trong hai tuần đầu tiên của

bạn tại đây. Tuy nhiên, đây không phải là yêu cầu bắt buộc bạn phải ở nhà.
Đối với tất cả các cơ sở lưu trú, nhà hàng và các cửa hàng khác trong khu vui chơi giải trí,
vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn dành riêng cho ngành để ngăn ngừa lây nhiễm
và tôi yêu cầu tất cả khách hàng tuân theo các nguyên tắc này.
Đối với các nhà tổ chức sự kiện,chúng tôi yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn khác
nhau như tránh quá đông người ra vào địa điểm, yêu cầu người tham dự cài đặt các ứng
dụng theo dõi liên hệ như COCOA (Ứng dụng xác nhận liên hệ COVID-19) và thực hành các
biện pháp kiểm soát lây nhiễm như “If-Support-Iwate” để ngăn chặn sự lây lan thêm của Vi
rút.
Cảm ơn rât nhiều.
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