（ベトナム語）

THÔNG ĐIỆP TỪ THỐNG ĐỐC TỈ NH
Ngày 5/5/2020
Gửi tới nhân dân toàn tỉnh,
Ngày hôm qua (4/5/2020), Chính phủ đã quyế t đinh
̣ sẽ tiế p tu ̣c kéo dài “Tuyên bố
tiǹ h tra ̣ng khẩ n cấ p” tới cuố i tháng này, đồ ng thời do đươ ̣c nhâ ̣n đinh
̣ tiǹ h hiǹ h lây nhiễm
cô ̣ng đồ ng không quá nguy hiể m, tin̉ h Shimane cũng đươ ̣c xế p vào nhóm các tỉnh thành
đươ ̣c phép giañ cách xã hô ̣i và hoa ̣t đô ̣ng ha ̣n chế trong pha ̣m vi cho phép.
Tuân theo phương châm của Chiń h phủ, tin̉ h Shimane sẽ nỗ lực hành đô ̣ng theo các
đầ u mu ̣c dưới đây:
1. Đố i với nhân dân toàn tin
̉ h.
Trước tiên, hãy vẫn tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách phòng chố ng lây nhiễm:
① Hãy triê ̣t để tuân thủ quy tắ c “3 KHÔNG” với không gian kiń , nơi đông
người và tiế p xúc cự li gầ n.
② Hãy luôn nhớ rửa tay và đeo khẩ u trang thường xuyên.
③ Hãy luôn giữ khoảng cách nhấ t đinh
̣ giữa người với người khi ra ngoài.
Tiế p theo, hãy ha ̣n chế ra ngoài.
① Hãy ha ̣n chế tố i đa sự di chuyể n 2 chiề u tới các tỉnh thành khác, ha ̣n chế
những chuyế n du lich
̣ hay về quê không cầ n thiế t, không khẩ n cấ p.
② Hiê ̣n ta ̣i, trong tỉnh đang phát sinh nhiề u ổ dich
̣ khác nhau, không phân biê ̣t
tuổ i tác, mo ̣i người hãy ha ̣n chế tố i đa viê ̣c ra ngoài, đă ̣c biê ̣t không ghé các
cơ sở tâ ̣p trung đông người như các cửa hàng ẩ m thực trên phố mua sắ m
trung tâm, các quán karaoke, khu livehouse (những nơi tổ chức chương trình
ca nha ̣c số ng), các cơ sở vâ ̣n đô ̣ng trong phòng, v...v...
③ Ta ̣i những khu vực đang ban hành quy tắ c “3 KHÔNG”, giố ng như từ trước
đế n nay, hãy ha ̣n chế lui tới và ra ngoài ở các điạ điể m này.
④ Đố i với những ha ̣ng mu ̣c di chuyể n không bi ha
̣ ̣n chế trong quy đinh,
̣ cầ n chú
ý luôn tuân thủ chiń h sách phòng chố ng lây nhiễm khi ra ngoài: áp du ̣ng quy
tắ c “3 KHÔNG”, đồ ng thời phải rửa tay và đeo khẩ u trang thường xuyên,
đảm bảo duy trì khoảng cách hơ ̣p lý giữa bản thân và những người xung
quanh.

2. Phương pháp đố i ứng với các trường THPT tin
̉ h lâ ̣p.
Về các trường THPT tỉnh lâ ̣p, chưa thể khẳ ng đinh
̣ đươ ̣c rằ ng đã giải quyế t dứt điể m
tình tra ̣ng lây nhiễm trong tỉnh, bởi vâ ̣y, để bảo vê ̣ trẻ em và ho ̣c sinh khỏi nguy cơ lây
nhiễm, thời gian nghỉ ho ̣c ta ̣m thời sẽ đươ ̣c kéo dài tới 31/5.
Ngoài ra, để đố i ứng với sự kéo dài thời gian ta ̣m nghỉ ho ̣c này, chúng tôi dự đinh
̣ sẽ
tiế n hành kế hoa ̣ch “Đi ho ̣c theo da ̣ng phân bổ ngày tới trường” nhằ m quan sát tình tra ̣ng
sức khỏe, chỉ dẫn sinh hoa ̣t, xác nhâ ̣n và đưa chỉ thi ̣ đảm bảo tiế n triǹ h ho ̣c tâ ̣p của ho ̣c
sinh, v...v...theo lich
̣ dưới đây:
 Đố i với các trường cấ p 3 không thuô ̣c TP.Matsue và TP.Izumo: ngày 7,8/5.
 Đố i với các trường cấ p 3 thuô ̣c TP.Izumo: ngày 12,13/5.
Đồ ng thời, căn cứ vào tiǹ h hiǹ h lây nhiễm trong khu vực, nhằ m phòng chố ng lây
nhiễm triê ̣t để , ngoa ̣i trừ khu vực thành phố Matsue, tấ t cả các trường cấ p 3 đề u sẽ theo
kế hoa ̣ch tổ chức “Đi ho ̣c theo da ̣ng phân bổ ngày tới trường” từ 18/5 để giáo viên có thể
hướng dẫn môn ho ̣c.
Trong khoảng thời gian này, ho ̣c sinh, nhi đồ ng nào cảm thấ y lo lắ ng về nguy cơ bi ̣
lây nhiễm và sơ ̣ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân cũng như gia điǹ h thì có thể không
tham gia buổ i “Đi ho ̣c theo da ̣ng phân bổ ngày tới trường” này và cũng không bi ̣tiń h là
vắ ng mă ̣t.
Bên ca ̣nh đó, liên quan tới viê ̣c đã phát hiê ̣n ra ca nhiễm bê ̣nh thứ 24 ta ̣i thành phố
Matsue, chúng tôi vừa mở rô ̣ng tiế n hành kiể m tra nhằ m ngăn chă ̣n sự lây nhiễm trên diê ̣n
rô ̣ng; bởi vâ ̣y, các trường cấ p 3 tỉnh lâ ̣p ta ̣i TP.Matsue ta ̣m thời trong thời điể m này sẽ
không áp du ̣ng chiń h sách “Đi ho ̣c theo da ̣ng phân bổ ngày tới trường”.
Ngoài ra, chúng tôi cũng mong nhâ ̣n đươ ̣c sự hơ ̣p tác của các vi ̣hiê ̣n đang công tác
ta ̣i các cơ sở giáo du ̣c, trường cấ p 3, cấ p 2, tiể u ho ̣c, mẫu giáo tư lâ ̣p, công lâ ̣p, quố c lâ ̣p
cũng sẽ tuân theo kế hoa ̣ch trên giố ng như trường cấ p 3 tin̉ h lâ ̣p.
Đồ ng thời, chúng ta phải luôn ý thức đảm bảo hoa ̣t đô ̣ng y tế và chấ p hành nghiêm
túc các đố i sách ta ̣i khu vực ổ dich
̣ trong tỉnh, đă ̣c biê ̣t cố gắ ng hỗ trơ ̣ các doanh nghiê ̣p
trong vùng để duy trì hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh, quan tro ̣ng nhấ t là phải ý thức bảo vê ̣ đời
số ng sức khỏe tiń h ma ̣ng của bản thân và những người xung quanh.
Ngày 5 tháng 5 năm 2020
Thố ng đố c tin
̉ h Shimane Maruyama Tatsuya

