
 

Các biện pháp tổng hợp [ Tình trạng khẩn cấp ] để đối phó với Covid-19   
Bản số 2（trích lược） 

Ngày 5/5/2020 (Reiwa 2 nen) 
Tổng cục phòng chống lây nhiễm Covid-19 tỉnh Gifu 

 
 

Kéo dài thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với dịch Covid-19 
 
Hiện nay, tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Gifu đã được quyết định kéo dài đến ngày 31 tháng 5. 
 
 
・	 Các khu vực cần thực hiện các biện pháp khẩn cấp 
	 	 	 Toàn bộ tỉnh Gifu 
・	 Khoảng thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp 
	 	 	 Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 31/5/2020 

 
１ Yêu cầu gửi đến cư dân tỉnh  
（１）	 Quán triệt việc hạn chế đi ra ngoài  điều 1 khoản 45 Luật biện pháp đặc biệt 
	 Dựa theo điều 1 khoản 45 Luật biện pháp đặc biệt, ngoại trừ trường hợp ra ngoài để duy trì cuộc 

sống cần thiết như mua đồ ăn, nhu yếu phẩm, đến bệnh viện khám bệnh, đến công ty làm việc nếu cần 
thiết. Hoặc để duy trì sức khoẻ như đi dạo hay vận động ngoài trời..vv.. Thì trên nguyên tắc yêu cầu 
không ra ngoài. 

 
〇Hạn chế triệt để việc đi ra ngoài（「STAY	 HOME」） 
〇Hãy giữ khoảng cách với người khác（「SOCIAL	 DISTANCING」） 
Hãy luôn ý thức rõ 2 khái niệm trên và quán triệt thực hiện hành động của bản thân. 
・	 Hạn chế ra ngoài nếu không gấp hoặc không cần thiết. Ngoài ra, từ quan điểm ngăn chặn lây 

nhiễm kéo dài do sự chuyển dịch của con người từ các tỉnh thành khác như đi du lịch hoặc trở 
về quê khi không gấp hoặc không cần thiết. 
・	 Đặc biệt, những nơi hội tụ đủ 3 yếu tố gây nguy cơ lây nhiễm cao (Không gian kín・Nơi tập 

trung đông người・Điểm có tiếp xúc khoảng cách gần) thì cần tuyệt đối (chú ý) tránh xa. 

  (chú ý) tránh những địa điểm có nguy cơ nhiễm bệnh cao như phòng vận động kém thông 

thoáng như bóng bàn, lớp nhảy khiêu vũ, nhà hàng có phục vụ tiếp khách như hộp đêm night 

club. 

・	 Hãy luôn ý thức rằng ngay cả trong các hoạt động ngoài trời, tản bộ hay mua sắm... dù không 
hội tụ đủ 3 yếu tố [Mitsu- Kín] thì cũng có những nguy cơ lây nhiễm. Do đó, hãy luôn chú ý phòng 
tránh lây nhiễm. 
・	 Khi tiếp xúc với người khác, nếu có thể hãy đảm bảo khoảng cách 2m. 
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・	 Những khi cần ra ngoài, hãy thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân, 

bảo vệ những người thân yêu nhất,「Không bị nhiễm bệnh」「Không lây lan bệnh」 

・	 Phải thường xuyên rửa tay. Đặc biệt, những khi ra ngoài, trường hợp chạm tay vào những 

đồ vật mà nhiều người không xác định sử dụng đã sờ, chạm vào trước đó (như tay nắm trên tàu 

điện, hoặc tay nắm cửa...) thì nhất định phải thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng. 

・	 Dù những buổi tập trung ít người mà không thể thực hiện triệt để việc phòng chống lây nhiễm 
như không khí thoáng, đeo khẩu trang, sát khuẩn được thì hãy huỷ bỏ. 

・	 Hãy để tâm đến việc xác nhận tình trạng sức khoẻ của bản thân, kể từ việc đo nhiệt độ hàng 

ngày. Nếu cơ thể cảm thấy không khoẻ, đừng cố sức ra ngoài hoặc đến công ty làm. 

・	 Sử dụng các trung tâm tư vấn qua điện thoại hoặc xác nhận thông tin từ tỉnh để không bị gây 
nhiễu bởi những thông tin mơ hồ, tin đồn thổi không có căn cứ về người nhiễm bệnh. 
【Nội dung yêu cầu chi tiết】（Thời gian yêu cầu được ghi trong khung dấu ngoặc［ ］） 
①   Kêu gọi hạn chế đi du lịch［từ 23/4（thứ 5）～31/5（chủ nhật）］ 
②   Kêu gọi hạn chế đến, sử dụng công viên tự nhiên［từ 24/4（thứ 6）～31/5（chủ nhật）］ 
③   Yêu cầu hạn chế, không sử dụng công viên thành phố［từ 29/4（thứ 4）～31/5（chủ nhật）］ 
④   Kêu gọi hạn chế leo núi［từ 29/4（thứ 4）～31/5（chủ nhật）］ 
⑤   Kêu gọi hạn chế sử dụng các khu quanh khu vực sông suối, bãi cát... 
⑥   Kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch bệnh đến các học sinh và hộ 

gia đình 
 
２ Yêu cầu hợp tác từ các doanh nghiệp 
（１）Hợp tác với việc giới hạn sử dụng cơ sở/tạm đình chỉ 
 hoặc giới hạn tổ chức sự kiện/tạm dừng khoản 9 điều 24 Luật biện pháp đặc biệt 
	 	 	  Theo khoản 9 điều 24 Luật biện pháp đặc biệt, về việc khai mạc các buổi tiệc, sự kiện có số 

người tham gia đông và có nguy cơ phát sinh trạng thái tập trung đông người cùng lúc, thì bất kể trong 
nhà hay ngoài trời sẽ bị giới hạn sử dụng cơ sở đó. Đối với người quản lý hay chủ tổ chức sự kiện sẽ được 
yêu cầu đình chỉ sự kiện hoặc tạm dừng sử dụng cơ sở. 
 Đối với các cơ sở không liên quan đến việc tập trung đông người như trên thì cũng sẽ khuyến khích hợp 
tác tạm đình chỉ sử dụng cơ sở, không dựa theo điều Luật biện pháp đặc biệt 

【Khái niệm về yêu cầu hợp tác dừng hoạt động】 
○Thời gian yêu cầu：từ 18/4 (thứ 7) ～ 31/5 (chủ nhật) 
○Khu vực đối tượng：toàn bộ tỉnh Gifu 
○Nội dung thực hiện：	  
①Cơ bản về cơ sở yêu cầu đình chỉ 

１）	 Các cơ sở không phụ thuộc vào tổng diện tích sàn 
Cơ sở giải trí, cơ sở vận động, cơ sở trò chơi, nhà hát kịch, cơ sở hội họp / triển lãm, cơ sở 

giáo dục, trường mẫu giáo..vv.. 
２）	 Cơ sở có tổng diện tích sàn hơn 1.000 m2 
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Trường đại học/trường luyện thi, bảo tàng, khách sạn/quán trọ, cơ sở kinh doanh	 	  
②Cơ sở khuyến khích hợp tác không dựa trên luật biện pháp đặc biệt 
            Cơ sở có tổng diện tích sàn dưới 1.000 m2 
	 Trường đại học/trường luyện thi, bảo tàng, khách sạn/quán trọ, cơ sở kinh doanh 
③ Các cơ sở về cơ bản không yêu cầu đình chỉ 
	 	 	 １）Các cơ sở phúc lợi xã hội..vv.. 

  ２）Cơ sở cần thiết để duy trì đời sống xã hội  
【Nội dung yêu cầu chi tiết】 
〇Yêu cầu tạm đóng cửa đến các cửa hàng Pachinko 

 


