
Tại thời điểm hiện tại, trong tỉnh Gifu đã xác 
nhận 16 bệnh nhân dương tính. Trong đó, có 9 
người trong số đó nhiễm bệnh do lây nhiễm 
nhóm tại Kani shi và có khả năng sẽ gia tăng 
trong thời gian tới.
Trước tình hình này, ngay ngày hôm nay tỉnh 
sẽ nâng cao mức cảnh báo lên 1 bậc và triển 
khai thực hiện đối sách giai đoạn 1 dựa trên 
đạo luật về các biện pháp đối phó đặc biệt với 
Covid-19
1.Đối với người dân trong tỉnh hãy quán triệt 

một cách triệt để những mục dưới đây để bảo 
vệ sức khỏe và tính mạng của bản thân và 
những người quan trọng nhất nhằm chấm dứt 
sớm dịch Covid-19
① hạn chế ra ngôài nếu không gấp hoặc

không cần thiết
② Tránh những nơi có hội tụ đủ 3 điều 

kiện lây nhiễm cao (Không gian kín/Nơi đông 
người/Tiếp xúc gần)

2. Triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm 
như khử trùng và thông thoáng gió... cho tất cả các 
cơ sở của tỉnh.

3.Biện pháp đối với cụm lây nhiễm phát sinh tại 
Kani shi, để ngăn chặn sự lây lan thêm sẽ đóng cửa 
các cơ sở của tỉnh tại Kani shi và Kawabe cho 
trong 4 ngày cuối tháng 3

◆Công viên tưởng niễm lễ hội hoa (Kani shi)

【 bao gồm cả「phòng trưng bày bộ phim dài tập 
Kirin ga Kuru Kani」trong khuôn khổ công 
viên 】

◆Điểm chèo thuyền Kawabe (Kawabe cho)

4.Kêu gọi người dân tại Kani shi và Kawabe cho 
cũng cần quán triệt mục 1 ghi phía trên và nghiêm 
túc thực hiện các phương pháp ngăn chặn sự lây 
nhiễm trên diện rộng
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