
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta hiện vẫn chưa thể ngăn chặn được sự lây lan nhanh chóng của 

dịch Covid-19. Số ca nhiễm mới (trung bình trong vòng 1 tuần) vẫn đang gia 

tăng vượt quá 2,000 người/1 ngày và đã cao hơn số ca nhiễm bình quân của 

cả nước. 

Theo đó, tỉ lệ sử dụng giường bệnh đã vượt quá 40% và vẫn đang tiếp tục 

tăng cao. Ngoài ra, một lần nữa chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng 

khủng hoảng y tế đến gần ngay trước mắt như việc lây nhiễm trên diện rộng 

trong đội ngũ nhân viên y tế, cũng như tăng áp lực lên việc xuất-nhập viện 

điều trị của bệnh nhân thông thường và hạn chế trong điều trị cấp cứu. 

Nếu cứ tiếp diễn tình trạng như hiện nay, vào dịp nghỉ tết cuối năm với 

nhiều dịp gặp gỡ, tập trung của mọi người thì sẽ dẫn đến sự bùng nổ lây 

nhiễm chưa từng thấy từ trước đến nay, có thể sẽ dẫn đến tình trạng không 

thể gặp được những người muốn gặp. 

Đứng trước tình hình như hiện nay, tỉnh đã đưa ra "Tuyên bố cảnh báo về 

khủng hoảng hệ thống y tế của tỉnh Gifu" và yêu cầu tăng cường hợp tác thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch như dưới đây. 

Tỉnh yêu cầu tất cả cư dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống 

lây nhiễm cơ bản và các yêu cầu như sau. 
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Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Gifu 



＜Yêu cầu hợp tác thực hiện đối với cư dân tỉnh＞ 

〇 Nhanh chóng tiêm vắc-xin. 

〇 Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản. 

〇 Hạn chế những hành động có thể dẫn đến việc lây lan dịch bệnh như đi 

đến những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao và những nơi đông người. 

〇 Cân nhắc thận trọng việc tham gia những buổi ăn uống đông người lớn. 

〇 Cân nhắc thận trọng việc tham gia những lễ hội, sự kiện quy mô lớn. 

 


