（ベトナム語）
THÔNG ĐIỆP TỪ THỐNG ĐỐC TỈ NH
VỀ “TUYÊN BỐ TÌ NH TRẠNG KHẨN CẤP” CỦ A CHÍ NH PHỦ LIÊN QUAN TỚI
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VIRUS CORONA CHỦ NG MỚI
(Sau khi nhận được thông tin “Tuyên bố tin
̀ h trạng khẩ n cấ p”)
1. Ngày hôm nay 7/4, Chiń h phủ đã chiń h thức “Tuyên bố tiǹ h tra ̣ng khẩ n cấ p”.
2. Mă ̣c dù tin̉ h Shimane không phải là khu vực đố i tươ ̣ng khoanh vùng nhưng để phòng chố ng
và ngăn chă ̣n sự lây lan của dich
̣ bê ̣nh này, Thố ng đố c mong muố n người dân toàn tin̉ h vẫn
phải cùng hơ ̣p lực chấ p hành nghiêm chin̉ h các biê ̣n pháp phòng tránh như từ trước đế n nay.
3. Đố i với tin̉ h Shimane, người dân toàn tin̉ h hãy luôn ý thức nỗ lực để trước hế t đảm bảo ưu
tiên an toàn sức khỏe của bản thân, ngoài ra cũng phải cố gắ ng thực hiê ̣n các biê ̣n pháp phòng
tránh lây nhiễm cho cô ̣ng đồ ng.
(Lời nhắ n gửi tới người dân toàn tỉnh)
4. Đố i với người dân toàn tin̉ h, Thố ng đố c mong muố n mo ̣i người hãy theo dõi các nguồ n thông
tin chiń h thố ng vả chiń h xác để dựa vào đó có thể biǹ h tiñ h đưa ra các hành đô ̣ng hơ ̣p lý.
5. Bên ca ̣nh đó, Thố ng đố c cũng yêu cầ u người dân toàn tin̉ h tiế p tu ̣c thực hiê ̣n triê ̣t để các biê ̣n
pháp phòng tránh lây nhiễm cơ bản như phải rửa tay thường xuyên, chấ p hành nghiêm chin̉ h
các biê ̣n pháp chào hỏi giao tiế p xã hô ̣i an toàn, tránh không gian kiń , các điạ điể m tâ ̣p trung
đông người, tránh giao tiế p gầ n gũi quá mức so với khoảng cách an toàn,...
6. Ngoài ra, ĐẶC BIỆT LƯU Ý ha ̣n chế tố i đa sự di chuyể n đi la ̣i không cầ n thiế t, không khẩ n
cấ p tới 7 tin̉ h thành hiê ̣n đang là khu vực đố i tươṇ g khoanh vùng bao gồ m Tokyo, Saitama,
Chiba, Kanagawa, Osaka, Hyogo, Fukuoka.
(Lời nhắ n gửi tới người dân ngoa ̣i tỉnh)
7. Như thông điê ̣p từ Thủ tướng Chiń h phủ đã nêu rõ trước đây: “Ta ̣i tấ t cả các điạ phương,
người già có nguy cơ mắ c bê ̣nh chuyể n biế n nă ̣ng rấ t đông. Bởi vâ ̣y, để giảm thiể u tố i đa nguy
cơ lây nhiễm, yêu cầ u người dân các khu vực nghiêm khắ c ha ̣n chế viê ̣c di chuyể n tới các tin̉ h
thành khác.” Đa ̣i diê ̣n cho tin̉ h Shimane, chúng tôi khẩ n thiế t mong muố n những người hiê ̣n
đang cư trú ta ̣i các tin̉ h thành nơi yêu cầ u người dân tự ha ̣n chế viê ̣c ra ngoài, bao gồ m cà 7
khu vực đố i tươ ̣ng khoanh vùng trong thời điể m này, có thể ha ̣n chế triê ̣t để các chuyế n đi, du
lich,
̣ hồ i hương,...mà phải vươ ̣t qua ranh giới các tin̉ h.

