
 

 「Tuần nghỉ dài tại nhà」bắt đầu ! Gửi đến toàn thể cư dân tỉnh Gifu  

 
１ Tại tỉnh chúng ta đã 2 tháng kể từ khi phát hiện bệnh nhân đầu tiên 

dương tính với Covid-19 

(hiện nay đã có 149 người, trong đó có 6 người đã tử vong) 
（１） Loại virus chủng mới này có ở bất cứ đâu xung quanh chúng ta, bất cứ 

lúc nào, bất cứ ai cũng có thể mắc phải. 

① Mức độ lây lan khủng khiếp 

Chỉ từ 1 người xác nhận nhiễm đã lây cho 47 người! 

② Nhiều trường hợp lây nhiễm trong nội bộ gia đình, bất kể tuổi tác 

Có 42 người (khoảng 30%) bị nhiễm khi sống cùng người nhà.  

Cũng có trường hợp nhiễm cả 3 thế hệ sống chung! 

③Từ 「phố đêm」rồi lây nhiễm cho gia đình, công ty 

Nguyên phát bệnh từ phố đèn đỏ đã có 68 người nhiễm 

④ Nhiễm bệnh từ tỉnh khác, hoặc từ nước ngoài về 

Đặc biệt trong đó 21 người liên quan đến tỉnh Aichi,  

5 người từ nước ngoài về 

⑤Đột nhiên chuyển bệnh nặng 

Đã có ca nhiễm đã tử vong chỉ sau 1 tuần phát bệnh! 

（２）Một khi bạn bị nhiễm bệnh 
 
①Bạn sẽ phải đến viện cách ly！ 

Hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa trị hay vacin 

Không được gặp người thân. Nằm viện từ 2 tuần đến 1 tháng. 

 Nếu bệnh chuyển nặng sẽ phải kéo dài hơn. 

② Tất cả gia đình, đồng nghiệp, người tiếp xúc với bạn sẽ phải đi 

 xét nghiệm, theo dõi tình trạng! 

    Trường hợp nhóm lây nhiễm tại Kani shi đã có khoảng 2,900 đối tượng 

③Cơ quan sẽ phải đóng cửa, nghỉ làm, đình trệ sản xuất! 

④Tăng sức ép lên các cơ sở y tế 

Tăng gánh nặng lên các y, bác sĩ đang ngày đêm trực chiến. 

  

２ Hướng đến「Kỳ nghỉ dài tại nhà」 

Có sự liên kết trong việc bùng nổ lây nhiễm tại tỉnh cũng như trên toàn quốc 
do ý thức cảnh giác còn lỏng lẻo ở kỳ nghỉ dài cuối tháng 3. 

Hiện tại, mặc dù có "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" nhưng mức độ giảm tiếp 
xúc xã hội trong Gifu shi mới chỉ khoảng 40%-50%. Vẫn còn xa với mục tiếp 
giảm tiếp xúc xã hộ 80% như đề ra. 

Với kỳ nghỉ dài 12 ngày sắp tới đây, hãy cùng nỗ lực thắt chặt các biện pháp sau 
   

（１） Hãy cùng giảm triệt để việc tiếp xúc với người khác 
Hãy tránh việc di chuyển ra khỏi nơi bạn đang sống, đặc biệt là việc về quê hoặc 
đi du lịch, hạn chế việc ra ngoài không gấp hoặc không cần thiết. Ngay cả người 
thân ở tỉnh khác đến gặp cũng hãy hạn chế nếu không gấp, không cần thiết. 

（２） Hãy tránh xa những nơi có nguy cơ lây nhiễm 

Kể cả những trường hợp cần duy trì cuộc sống như đi mua đồ tại siêu thị 
cũng có những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao (không gian kín/nơi tập 
trung đông người/ có tiếp xúc gần). 

Ngoài ra, công viên ngoài trời hay nơi cắm trại BBQ gần sông suối, nếu 
có nhiều người tập trung cũng là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. 

    Do đó, hãy chú ý cảnh giác cao độ những nơi có lây nhiễm cao quanh bạn. 
Hãy đi siêu thị 1 mình những giờ siêu thị vắng khách, đeo khẩu trang, rửa tay 
thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác. 

（３）Hãy tạo ra không gian vui vẻ tại nhà 

Hãy cùng tận hưởng「Kỳ nghỉ dài tại nhà」cùng gia đình xem những bộ 
phim về văn hoá nghệ thuật như bảo tàng mỹ thuật tỉnh thực hiện, hay như 
chương trình Minamo TV... 

Ngày 24 tháng 4 năm Lệnh Hoà 2     
 

    Tỉnh trưởng tỉnh Gifu   


