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Số ca nhiễm mới đã tăng đột biến ở Iwate kể từ cuối tháng tư. Tính đến hôm nay, ngày 7 

tháng 5, chúng tôi đã có 12.0 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trên 100.000 người trong 

tuần gần nhất. Nguyên nhân lớn của việc này là do nhiều trường hợp lây nhiễm xảy ra tại 

các cơ sở phúc lợi xã hội. Do đó, các biện pháp an toàn phòng chống lây nhiễm cần được 

thực hiện nghiêm ngặt hơn tại các cơ sở này. 

 

Mặt khác, nhiều trường hợp lây nhiễm đã được xác nhận là do tiếp xúc công việc với người 

từ bên ngoài tỉnh, đặc biệt là từ các khu vực dịch đang bùng phát mạnh, ngoài ra còn do tụ 

tập ăn uống và trò chuyện trong phòng nghỉ tại nơi làm việc. 

 

Vì vậy, chúng ta phải hết sức chú ý để những trường hợp mới này sẽ không trở thành một 

tụ điểm bùng phát dịch quy mô lớn giống như tại các cơ sở phúc lợi xã hội. 

 

Tình trạng khẩn cấp được dự đoán sẽ được kéo dài đến cuối tháng 5, vì vậy chúng ta cần 

thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch hơn nữa để ngăn chặn sự lây lan. 

 

Một lần nữa, để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm mới hàng ngày, tôi mong muốn tất cả 

người dân và du khách cảnh giác hơn trong việc tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản, 

chẳng hạn như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và luôn đeo khẩu trang. Cũng vui lòng 

tránh bất kỳ cuộc tụ tập đông người nào trong điều kiện không gian kín, nơi đông người, tiếp 

xúc gần. 

 

Vui lòng tiếp tục hạn chế đi đến các khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc các 

khu vực được chỉ định Manbo (kiểm soát và ngăn chặn chặt chẽ hơn) trong những trường 

hợp không cần thiết và không thực sự khẩn cấp (Ví dụ: về nhà hoặc du lịch giải trí). Đồng 

thời hãy cân nhắc cẩn thận khi đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh lan rộng kết hợp 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 khi đến đây. 
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