（ベトナム語）
Lời khẩn cầu từ tỉnh Shimane
（Tình hình cuối năm）
Từ tháng 11, ảnh hưởng của virus corona trên toàn quốc đã lan rộng đến tỉnh Shimane. Từ cuối tháng 11
đến cuối tháng 12, số lượng người nhiễm virus corona trong tỉnh đã xuất hiện nhiều hơn. Tại tháng 12 đã
xác nhận được 61 người nhiễm virus corona.
Trong lúc tình hình như vậy, từ việc lo ngại số lượng người nhiễm tăng nhanh khi trở về quê vào dịp cuối
năm và đầu năm mới, chúng tôi đã thỉnh cầu người dân tỉnh Shimane và những người quay trở về Shimane
cân nhắc kĩ lưỡng và hết sức thận trọng việc về quê dịp cuối năm, cùng với đó những gia đình có người thân
trở về quê vào dịp đầu năm mới, trong một thời gian nhất định hạn chế ăn uống cùng với người ngoài gia
đình.
（Tình hình đầu năm mới）
Trải qua 2 tuần bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 của 3 ngày nghỉ dài, đến ngày hôm nay đã xác nhận được 45
người nhiễm virus corona trong vòng 1 tháng. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng đã có
thể tránh được tình trạng lây lan bệnh truyền nhiễm bởi việc về quê từ tháng 12.
Cho phép tôi gửi lại cảm ơn sâu sắc đến người dân tỉnh vì đã hiệp lực trong một thời gian dài với những
yêu cầu hết sức khó khăn.
（Hạn chế ăn uống tại các cửa hàng）
Mặt khác, chính vì số lượng người nhiễm virus corona tăng cao từ cuối tháng 11, cùng với đó nội dung
ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 3 tỉnh và 1 thủ đô từ ngày 7 tháng 1 chủ yếu là rút ngắn thời gian kinh
doanh của các cửa hàng ăn uống, do đó ít nhiều đã tạo ra sức ảnh hưởng đến hành động cũng như nhận thức
đối với người dân trong tỉnh. Dù số lượng người nhiễm virus corona tại tỉnh Shimane vẫn đang trong tầm
kiểm soát, tuy nhiên khuynh hướng hạn chế ăn uống tại các cửa hàng của người dân ngày càng tăng cao.
Chính vì điều đó, có rất nhiều lời than phiền đến từ người kinh doanh cửa hàng ăn uống và những người
kinh doanh các ngành nghề liên quan. Có thể thấy, tỉnh Shimane đang chịu ảnh hưởng nặng nề không khác
với các khu vực đang được ban bố tình trạng khẩn cấp.
（Phân tích nguyên nhân truyền nhiễm）
Nhìn vào những trường hợp nhiễm virus corona từ cuối tháng 11 tại tỉnh Shimane, trong đó nhiều nhất là
các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm virus corona từ ngoài tỉnh. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có
trường hợp nào nhiễm virus corona mà nguyên nhân là do ăn uống giữa những người trong tỉnh Shimane.
Chính vì vậy, chúng tôi nhận thấy nếu người dân trong tỉnh không tiếp xúc với người ngoài tỉnh, thì khả
năng lây lan bệnh truyền nhiễm khi ăn uống với nhau là không cao.
（Phương pháp khi ăn uống tại các cửa hàng）
Dựa vào tình hình trên, chúng tôi nhận thấy chỉ cần mọi người thực hiện đầy đủ các đối sách phòng
chống lan rộng bệnh truyền nhiễm khi ăn uống tại các cửa hàng, thì không thể nào lây lan bệnh truyền
nhiễm.
Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã thỉnh cầu người dân hết sức chú ý khi ăn uống tại các quán ăn trong
một thời gian dài và số lượng người tham gia đông với nguyên tắc「5 Bối cảnh」làm tăng nguy cơ lây
nhiễm. Tuy nhiên cụ thể về số lượng người cũng như thời gian bao nhiêu lâu thì vẫn chưa nêu rõ cụ thể.
Chính vì vậy, trước mắt, cho phép chúng tôi quy định số lượng người có thể ăn uống tại các cửa hàng là 9
người trở xuống.
Tuy nhiên, những người đã ăn uống cùng với người ngoài tỉnh hoặc đã trọ lại ở nhà của người ngoài tỉnh,
vui lòng không tham gia các buổi tiệc trong vòng 2 tuần.
Về thời gian ăn uống, vui lòng ăn uống trong khoảng thời gian 1 tiếng 30 phút.
Những nội dung ở trên có thể được thay đổi và cân nhắc sao cho hợp lí dựa vào tình hình truyền nhiễm từ

giờ về sau.
Hơn nữa, trong trường hợp đi lại với những nhu cầu như là đi làm, mua sắm, mà những nơi đó thuộc
phạm vi sinh hoạt của tỉnh Yamaguchi, Hiroshima, Tottori, thì vẫn có thể được đối đãi giống với tỉnh
Shimane.
（Thực hiện triệt để các đối sách phòng chống truyền nhiễm tại các cửa hàng）
Ngoài ra, đối với những người kinh doanh các cửa hàng ăn uống, để người dân tỉnh Shimane có thể yên
tâm sử dụng các cửa hàng ăn uống. Chúng tôi đề nghị các cửa hàng không những xác nhận lại「Các hướng
dẫn phòng ngừa lan rộng truyền nhiễm」, mà còn phải thực thiệt triệt để các đối sách phòng ngừa truyền
nhiễm. Lại một lần nữa, cho phép chúng tôi đề nghị các cửa hàng nghiêm túc thực hiện.
Tỉnh trưởng tỉnh Shimane Maruyama Tatsuya

