
Thư của tỉnh trưởng Gifu（trích lược ngày 5/5） 
Kính gửi đến toàn thể cư dân  

〜～Về việc kéo dài thời gian tuyên bố tình trạng khẩn cấp〜～ 
 
Tuyên bố khẩn cấp của chính phủ đã được gia hạn đến ngày 31/5. Do đó tỉnh Gifu cũng 

tiếp tục kéo dài thời gian theo quyết định của chính phủ. Hơn nữa, tỉnh Gifu hiện cũng 
đang là 1 trong những [Tỉnh thành đặt mức cảnh báo đặc biệt] cần nỗ lực tiến hành các 
biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. 

Tại bức thư này, tỉnh trưởng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế 
đang tận lực ngày đêm và những cư dân của tỉnh đang nỗ lực chung tay chống dịch. 
Đối với cư dân, tỉnh kêu gọi thực hiện các biện pháp triệt để như đến nay vẫn thực hiện 
・Hạn chế ra ngoài nếu không gấp hoặc không cần thiết 
・Giữ khoảng cách 2 m với người khác 
・Thực hiện đầy đủ việc rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang 

 
Trong thời gian tới, việc có thể nới lỏng tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh thành hay 

không sẽ được quyết định dựa trên tình hình lây nhiễm của các tỉnh thành láng giềng, hệ 
thống dịch vụ y tế, hay tình trạng chống dịch trong tỉnh. Việc nỗ lực giãn cách xã hội 
trong dịp nghỉ lễ dài vừa qua sẽ cho kết quả trong khoảng giữa tháng 5 này, từ đó tỉnh sẽ 
xem xét những biện pháp cụ thể tiếp theo. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết đó là cần kiểm 
soát tối đa việc lây nhiễm lan rộng. Để có thể cải thiện tình trạng lây nhiễm, không tăng 
thêm ca nhiễm mới trong tỉnh sẽ không thể thiếu được sự cố gắng hiệp lực của từng cá 
nhân của toàn thể người dân. 

Trong nước Nhật dù từng có lần cho thấy đối sách đã có kết quả nhất định, nhưng ngay 
sau đó số người xác nhận nhiễm đã tăng lên đáng kể. Chỉ cần nới lỏng các biện pháp ứng 
phó trong chốc lát cũng sẽ làm mọi nỗ lực cho đến nay sẽ đổ sông biển. 

Việc [thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 1 cách điềm tĩnh, chính xác] có liên 
hệ mật thiết tới việc bảo vệ tính mạng của bản thân và những người thân yêu quan trọng 
nhất. Do đó, trong thời gian quyết định này, tỉnh kêu gọi toàn bộ Gifu hãy cùng đồng lòng, 
chung sức thực hiện biện pháp chống dịch. 


