（ベトナム語）
Gửi tới nhân dân toàn tỉnh,
Ngày hôm nay, “Nhóm chuyên trách ứng phó với Virus Corona của Chính phủ” đã ban
hành “Tuyên bố tình tra ̣ng khẩ n cấ p” mở rô ̣ng trên toàn quố c, bao gồ m tấ t cả 47 tỉnh thành
trong đó có tỉnh Shimane.
Tôi nghi ̃ rằ ng đây thực sự là mô ̣t đô ̣ng thái rấ t ma ̣nh mẽ và cấ p thiế t của Chiń h phủ nhằ m
ngăn chă ̣n tiǹ h tra ̣ng lây nhiễm toàn quố c như hiê ̣n nay.
Đố i với tỉnh Shimane, tuân theo chỉ thi ̣ của Chính phủ và biê ̣n pháp đă ̣c biê ̣t đươ ̣c ban
hành, dựa trên tình hình tỉnh hiê ̣n ta ̣i, tôi nghi ̃ rằ ng đây là thời điể m chúng ta nên tiế n
hành thực hiê ̣n các đố i sách nhanh chóng.
Đố i với người dân toàn tin̉ h, thứ nhấ t, trong khoảng thời gian này cầ n ha ̣n chế ra ngoài
tới mức tố i đa, chỉ trừ những lúc thực sự cấ p thiế t để duy trì sinh hoa ̣t cơ bản. Thứ hai,
sắ p tới sẽ bước vào chuỗi ngày nghỉ dài nhấ t của Quố c gia, tôi mong muố n các ba ̣n ha ̣n
chế di chuyể n tới các tỉnh thành khác khi không cầ n thiế t không khẩ n cấ p.
Cu ̣ thể hơn, đố i với yêu cầ u thứ nhấ t đươ ̣c nêu ra phía trên, các ví du ̣ đươ ̣c coi là viê ̣c duy
trì sinh hoa ̣t cơ bản (không phải là đố i tươ ̣ng của chiń h sách ha ̣n chế ra ngoài) bao gồ m
các hoa ̣t đô ̣ng như sau: đi thăm khám ở bê ̣nh viê ̣n hoă ̣c các cơ sở y tế ; ra ngoài mua các
nhu yế u phẩ m cầ n thiế t, thuố c, thực phẩ m; phải di chuyể n, đi làm ở những nơi quan tro ̣ng;
v...v...Tuy nhiên, những hoa ̣t đô ̣ng như đi chơi, đi du lich,
̣ tản bô ̣,...đề u là các hoa ̣t đô ̣ng
cầ n ha ̣n chế tố i đa trong thời kì này.
Bên ca ̣nh đó, hiê ̣n ta ̣i, do viê ̣c đi ho ̣c của trẻ không thuô ̣c diê ̣n các hoa ̣t đô ̣ng cấ p thiế t để
duy trì sinh hoa ̣t cơ bản nên các em ho ̣c sinh, trẻ em nói chung cũng đươc̣ yêu cầ u không
tới trường trong khoảng thời gian này.
Bởi vâ ̣y, để tránh gây ra sự hỗn loa ̣n khó kiể m soát trong tình hình hiê ̣n ta ̣i, chúng tôi yêu
cầ u tấ t cả cán bô ̣ trực thuô ̣c các cơ sở giáo du ̣c toàn tỉnh đóng cửa ta ̣m thời càng sớm càng
tố t. Nô ̣i trong 2 tuầ n tới (từ 20/4-6/5), chúng tôi dự đinh
̣ sẽ cho ta ̣m ngừng hoa ̣t đô ̣ng tấ t
cả các trường tin̉ h lâ ̣p (bao gồ m cả cấ p THPT và THPT hỗ trơ ̣ đă ̣c biê ̣t). Ngoài ra, tấ t cả

các trường mẫu giáo, tiể u ho ̣c, trung ho ̣c cơ sở, trung ho ̣c phổ thông quố c lâ ̣p, công lâ ̣p,
tư lâ ̣p cũng sẽ phải ta ̣m ngừng hoa ̣t đô ̣ng như vâ ̣y. Rấ t mong đươ ̣c sự hơ ̣p tác của mo ̣i
người.
Đồ ng thời, để tránh tình tra ̣ng quá tải có thể phát sinh trong tỉnh và để bảo vê ̣ sức khỏe,
tính ma ̣ng toàn dân, chúng tôi cũng đang nỗ lực hế t sức để đảm bảo năng lực đố i ứng của
các cơ sở y tế , bê ̣nh viê ̣n.
Ngày 16/4/2020
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