
Bệnh lây nhiễm do Covid-19

Đặc trưng của bệnh lây nhiễm do Covid-19 lần này
1.Tốc độ lây nhiễm cực kỳ nhanh
2.Cho dù đã bị nhiễm bệnh nhưng có rất nhiều trường hợp không 
có biểu hiện bệnh
3.Hiện chưa có thuốc chữa trị
4.Phạm vi lây nhiễm rộng từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi..vv..

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại phải đối mặt với loại Virus 
này.

Tại tỉnh Gifu, từ giữa tháng 3 trở đi đã xác nhận sự gia tăng ca nhiễm 
trong liên tiếp 19 ngày. Từ ngày 22/3 đến nay, đã xác nhận 87 ca nhiễm, 
trong đó có 1 trường hợp tử vong. Do đó, cũng được xếp vào khu vực có
số lượng bùng phát dịch cao bên cạnh 7 tỉnh, thành đã ban bố tình trạng
khẩn cấp.

Nếu tính số lượng gia tăng ca nhiễm theo từng tuần sẽ thấy trong 1 tuần 
gần đây tăng 46 ca. Đã gia tăng gấp 2,5 lần khi so sánh với số ca nhiễm 
trước đó 1 tuần với chỉ 19 trường hợp.

Hơn thế nữa, mặc dù nhóm lây nhiễm (lây nhiễm tập thể) tại Kani shi đã 
lắng xuống, nhưng tại Gifu shi đã phát hiện thêm cụm lây nhiễm mới liên 
quan đến quán Bar rượu, và ngày hôm qua cũng đã phát hiện thêm 1 nhà 
hàng trở thành cụm lây nhiễm mới.

Thêm vào đó, những bệnh nhân không rõ nguồn lây nhiễm đã gia tăng 
hơn 20% trong tổng số người nhiễm. Dẫn đến tình trạng quan ngại sẽ xảy 
ra thêm nhiều nhóm lây nhiễm mới.
Với tình trạng như hiện nay, tại buổi họp các chuyên gia của tỉnh đã đưa
ra cảnh báo về [ Mối nguy hiểm đang phát triển không chờ đợi bất kỳ ai
đang diễn ra trên toàn tỉnh ].
Trước tình trạng trên, tỉnh nhận thức được [ Tình trạng khẩn cấp]. Quyết
định xem xét lại [ Chiến dịch tạm dừng 2 tuần do Covid-19 ] đang triển
khai hiện nay. Sẽ đổi sang thực hiện chiến dịch tổng hợp với [ Tình trạng
khẩn cấp] dưới đây.

1. Tăng cường, kéo dài thời gian của [ Chiến dịch tạm dừng 2 tuần
do Covid-19 ] ( đến ngày 6/5 )
2. Tăng cường và củng cố hệ thống cung cấp y tế để đối phó với
dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội ( quán triệt kiếm tra xét
nghiệm, tăng giường bệnh, đảm bảo đầy đủ vật liệu y tế như khẩu
trang..vv..)
3. Thiết lập, mở rộng các chính sách kinh tế/ việc làm, đời sống

Chúng ta sẽ không thể thực hiện được chính sách tổng hợp [ Tình trạng
khẩn cấp ] này nếu thiếu sự hiệp lực của tất cả cư dân tỉnh. Hãy cùng hiểu
và chung tay thực hiện chiến dịch trên [ Toàn bộGifu ].
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Cục phòng chống lây nhiễm Covid-19 tỉnh Gifu


