（ベトナム語）
Gửi tới nhân dân toàn tỉnh,
Ngày hôm qua, như các ba ̣n đã biế t, tin̉ h Shimane đã ghi nhâ ̣n ca nhiễm virus corona chủng mới đầ u tiên.
Hiê ̣n ta ̣i, Phòng bảo vê ̣ sức khỏe thành phố Matsue đang nỗ lực tiế n hành điề u tra nguồ n gố c, lô ̣ trình nhiễm
bê ̣nh và xác nhâ ̣n những người có tiế p xúc gầ n với bê ̣nh nhân để ngăn chă ̣n sự lây lan trong cô ̣ng đồ ng.
Chính quyề n tỉnh sau này cũng sẽ liên kế t chă ̣t chẽ với chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan để có
thể cung cấ p thông tin chiń h xác và nhanh chóng nhấ t tới toàn thể người dân.
Bên ca ̣nh đó, để có thể đố i ứng kip̣ thời với các cuô ̣c thảo luâ ̣n từ phiá người dân, chúng tôi quyế t đinh
̣ sẽ kéo
dài thêm thời gian làm viê ̣c của cửa sổ tiế p nhâ ̣n tới 21h00 hàng ngày.
Riêng đố i với người dân toàn tỉnh hiê ̣n nay, để phòng tránh sự lây nhiễm tâ ̣p thể , chúng tôi cầ n các ba ̣n thực
hiê ̣n nghiêm ngă ̣t quy tắ c “3 KHÔNG” sau đây:
KHÔNG SINH HOẠT TRONG ĐIỀU KIỆN BÍ KHÍ
KHÔNG TỤ TẬP NƠI ĐÔNG NGƯỜI
KHÔNG TIẾP XÚC GIAO TIẾP QUÁ GẦN
Ở thời điể m hiê ̣n ta ̣i, tôi hoàn toàn hiể u đươ ̣c trong các ba ̣n sẽ có những người đang vô cùng lo lắ ng cho sức
khỏe của bản thân. Có rấ t nhiề u bê ̣nh có triê ̣u chứng như số t, ho, đau ho ̣ng giố ng bê ̣nh truyề n nhiễm virus
corona chủng mới, nên nế u người dân phát hiê ̣n ra bản thân hoă ̣c những người xung quanh có 1 trong 2 dấ u
hiê ̣u dưới đây, hãy lâ ̣p tức liên hê ̣tới “Trung tâm thảo luâ ̣n với người về nước, người tiế p xúc” hiê ̣n đang đươ ̣c
đă ̣t ta ̣i 7 cơ sở trong tỉnh.
(Triê ̣u chứng tiêu chuẩ n)
① Nế u có triê ̣u chứng cảm cúm và số t cao trên 37,5 đô ̣ liên tu ̣c từ 4 ngày trở lên (bao gồ m cả trường hơ ̣p
phải uố ng thuố c ha ̣ số t).
② Nế u cảm thấ y cơ thể uể oải, tức ngực khó thở.
Tuy nhiên, đố i với nhóm người cao tuổ i và nhóm người đã có tiề n sử bê ̣nh (bê ̣nh nề n), nế u xuấ t hiê ̣n các dấ u
hiê ̣u cảm cúm hay số t liên tiế p 2 ngày trở lên, hoă ̣c cảm thấ y cơ thể uể oải, tức ngực khó thở thì haỹ liên hê ̣
với trung tâm ngay lâ ̣p tức.
Để có thể bảo vê ̣ cho sự an toàn, yên tâm của người dân, chính quyề n tỉnh sẽ nỗ lực hế t sức để vừa liên kế t
châ ̣t chẽ với chính phủ, các thành phố khu vực, các cơ quan ban ngành liên quan vừa dố c toàn lực ngăn chă ̣n
sự lây nhiễm dich
̣ trong cô ̣ng đồ ng.
Về phiá người dân, các ba ̣n không cầ n quá lo lắ ng, haỹ theo dõi câ ̣p nhâ ̣t các thông tin chiń h xác và đố i ứng
mô ̣t cách biǹ h tiñ h, chúng ta nhấ t đinh
̣ sẽ vươ ̣t qua đa ̣i dich
̣ này.
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