
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại tỉnh Gifu, trong tuần từ ngày 21/8 (chủ nhật) đến ngày 27/8 (thứ 7), số ca nhiễm 

mới Covid-19 đã có chiều hướng chuyển biến giảm sau khoảng 2 tháng luôn ở mức cao. 

Mặt khác, số ca nhiễm mới tính trên mật độ dân số cứ 100,000 người thì có gần 1,000 

người nhiễm vẫn đang ở mức cao; lây nhiễm trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh và ở các độ 

tuổi khác nhau. Ngoài ra, kể từ cuối tháng 8, khi học sinh của các trường học quay trở lại 

trường bắt đầu kỳ học mới cũng có những lo ngại về việc tái bùng phát lây nhiễm. 

Tỷ lệ sử dụng giường bệnh cũng vẫn đang duy trì ở mức vượt quá 50%. Thêm nữa, tình 

trạng này không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến điều trị y tế liên quan đến Corona mà còn tiếp 

tục gây ảnh hưởng lớn đến điều trị y tế nói chung. 

Trước tình hình như hiện nay, tỉnh tiếp tục yêu cầu thực hiện triệt để/ tăng cường các 

biện pháp phòng chống lây nhiễm và kéo dài thời gian yêu cầu thực hiện đến cuối tháng 

9. 

Tỉnh đề nghị cư dân cố gắng thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản, 

cùng với việc nhanh chóng thực hiện các yêu cầu dưới đây. 

 

 

＜Đề nghị cư dân hợp tác thực hiện các điều sau＞ 

〇 Hãy tiến hành xét nghiệm trước khi đến gặp gỡ người cao tuổi, hoặc 

người có bệnh lý nền (sử dụng các xét nghiệm miễn phí). 

〇 Tránh ra ngoài/ di chuyển đến những nơi đông người hoặc nơi có nguy 

cơ lây nhiễm cao. 

〇 Chỉ sử dụng xe cứu thương và đến khoa cấp cứu khi thực sự cần thiết. 

〇 Nếu cơ thể cảm thấy không khỏe dù chỉ 1 chút, chẳng hạn như đau 

họng và phát sốt,v.v. thì hãy thực hiện triệt để việc "nghỉ ngơi". 
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Thời gian thực hiện: từ ngày 5/8 đến ngày 30/9 

 


