
 

 

 

 

 

Hiện nay, trong bối cảnh tốc độ lây nhiễm mang tính áp đảo do chủng Omicron "biến thể BA.5" đang 

dần thay thế các chủng vi-rút cũ, cũng như sự suy giảm hiệu quả tác dụng của vắc-xin mũi 3,... thì 

chúng ta nhận thấy sự lây nhiễm nhanh chóng đã vượt đỉnh của làn sóng lây nhiễm lần 6 và hiện đang 

"ở giữa làn sóng lây nhiễm lần 7". 

Chủng Omicron thông thường được cho là ít có nguy cơ chuyển bệnh nặng, nhưng biến chủng BA.5 

thì lại được cho là có khả năng dễ gây chuyển biến nặng hơn. Từ nay trở đi, nếu xảy ra bùng nổ lây 

nhiễm vượt quá mức độ lây nhiễm ở làn sóng lây nhiễm lần 6 thì sẽ dẫn đến việc các hoạt động kinh 

tế xã hội như hoạt động của doanh nghiệp, trường học,v.v. rơi vào trạng thái đình trệ do có người bị 

lây nhiễm hoặc có người tiếp xúc gần với nguồn bệnh. Chúng tôi rất quan ngại về việc khó có thể duy 

trì các hoạt động vui chơi vốn dĩ được tổ chức vào kỳ nghỉ hè hàng năm. 

Để tránh rơi vào tình trạng như vậy, tỉnh Gifu sẽ tiến hành các biện pháp chống dịch dựa trên 3 

phương châm là "thực hiện triệt để công tác phòng chống lây nhiễm", "tăng cường các biện pháp phòng 

dịch tại các cơ sở/ tăng cường công tác xét nghiệm", "tăng tốc độ bao phủ vắc-xin". Tùy thuộc vào 

tình hình lây nhiễm trong thời gian tới, chúng tôi sẽ linh hoạt thực hiện các biện pháp tăng cường hơn 

nữa, bao gồm cả yêu cầu liên quan đến hạn chế các hoạt động.  

 

＜Thực Hiện Triệt Để Công Tác Phòng Chống Lây Nhiễm＞ 

〇 Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang 

phù hợp- đúng cách; vệ sinh ngón tay; thông thoáng khí; tránh các nơi đông- kín; quản lý sức 

khỏe. 

〇 Ngay cả ở những người trẻ tuổi khỏe mạnh nếu bị nhiễm bệnh cũng có nguy cơ để lại 

hậu di chứng; và cũng có nguy cơ mang mầm bệnh lây nhiễm đến cho gia đình và nơi làm 

việc. 

〇 Khi tổ chức tiệc gặp mặt ăn uống, cùng với việc thực hiện triệt để việc ăn uống đeo 

khẩu trang (giữ im lặng khi ăn, đeo khẩu trang khi nói chuyện), cần đảm bảo giới hạn 1 nhóm 

nhiều nhất 4 người ngồi ăn cùng 1 bàn và ăn uống trong vòng tối đa 2 giờ đồng hồ. 
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