（ベトナム語）
Gửi tới nhân dân toàn tỉnh
Ngày hôm qua, Chính phủ đã tuyên bố gỡ bỏ tình tra ̣ng khẩ n cấ p ở tấ t cả các tỉnh thành trên
toàn thể lañ h thổ do nhâ ̣n thấ y các tín hiê ̣u tích cực và không cầ n thiế t tiế n hành ban bố tình
tra ̣ng khẩ n cấ p nữa.
Đố i với tin̉ h Shimane, tuy từ ngày 14/5 đã nằ m trong danh sách khu vực đươ ̣c gỡ bỏ tiǹ h tra ̣ng
khẩ n cấ p nhưng dựa trên quan điể m vẫn nghiêm túc phòng chố ng lây nhiễm đồ ng thời cố gắ ng
phu ̣c hồ i sinh hoa ̣t thường nhâ ̣t và nề n kinh tế khu vực, chúng tôi đã gửi tới toàn dân nô ̣i dung
khuyế n nghi để
̣ giañ cách từng chút mô ̣t. Tuy nhiên, sau khi tiế p nhâ ̣n thông báo của Chiń h phủ
ngày hôm qua, thông qua buổ i ho ̣p hô ̣i đồ ng đố i ứng ngày hôm nay chúng tôi đã đưa ra đươ ̣c
quyế t đinh
̣ chiń h thức về viê ̣c tỉnh Shimane sẽ thực hiê ̣n giañ cách như thế nào.
Mă ̣t khác, trong thời điể m hiê ̣n ta ̣i, khi vắ c xin phòng bê ̣nh và thuố c đă ̣c tri ̣vẫn chưa có, dù cả
nước đề u đã đươ ̣c gỡ bỏ tiǹ h tra ̣ng khẩ n cấ p nhưng không có nghiã nguy cơ lây nhiễm đã chấ m
dứt hoàn toàn.
Chiń h bởi vâ ̣y, tôi mong muố n nhân dân toàn tin̉ h có thể hơ ̣p lực theo những điề u dưới đây.
1. Về phía người dân.
Trước tiên, vẫn như trước đây, tiế p tu ̣c tuân thủ triê ̣t để các biê ̣n pháp phòng chố ng lây
nhiễm cu ̣ thể .
① Quy tắ c “3 KHÔNG”
② Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người với người
③ Đeo khẩ u trang mo ̣i lúc mo ̣i nơi
④ Rửa tay, khử trùng tay thường xuyên
Và các biê ̣n pháp phòng chố ng khác.
Tiế p theo, “ha ̣n chế ra ngoài”.
⑤ Đế n cuố i tháng 5, vẫn tiế p tu ̣c duy trì ha ̣n chế tố i đa viê ̣c đi la ̣i, di chuyể n ra vào tỉnh
không cầ n thiế t, không khẩ n cấ p.
⑥ Từ 1/6, gỡ bỏ yêu cầ u ha ̣n chế đi la ̣i giữa 5 tỉnh khu vực Trung Bô ̣.
⑦ Từ 15/6, dựa vào tiǹ h hiǹ h lây nhiễm của từng khu vực, xem xét gỡ bỏ yêu cầ u ha ̣n chế
di chuyể n tới các tỉnh thành khác – những nơi cũng đã đươc̣ gỡ bỏ tiǹ h tra ̣ng khẩ n cấ p,
ngoa ̣i trừ Hokkaido, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa.
⑧ Từ 19/6, xem xét về viê ̣c có nên gỡ bỏ yêu cầ u ha ̣n chế di chuyể n tới tấ t cả các tin̉ h
thành trên toàn quố c.
⑨ Bên ca ̣nh đó, về vấ n đề di chuyể n từ quan điể m của những người muố n khôi phu ̣c du
lich,
̣ trước tiên phải nỗ lực khôi phu ̣c ngành du lich
̣ của tin̉ h, từ đó dựa trên tiǹ h hiǹ h
mà tiế n hành khuyế n khích, kêu go ̣i, PR cho những người ngoài tin̉ h tới thăm quan.
⑩ Hãy ha ̣n chế tới những nơi có khả năng tiế p xúc cao, dễ trở thành ổ dich
̣ như hàng quán,
karaoke, live house, nơi tâ ̣p gym, v...v...ngoa ̣i trừ những trường hơ ̣p đã đươ ̣c trang bi ̣
đầ y đủ các biê ̣n pháp phòng chố ng lây nhiễm cu ̣ thể , từ những viê ̣c cơ bản như thông
khi,́ ha ̣n chế vào quán hay bố trí phương tiê ̣n nhằ m đảm bảo khoảng cách hơ ̣p lý giữa
người với người, v...v...

Khi tới những nơi như trên, không nên chỉ ỷ la ̣i vào các biê ̣n pháp phòng chố ng lây nhiễm
đươ ̣c đưa ra bởi các hàng quán, tự bản thân vẫn phải tuyê ̣t đố i tuân thủ các phương pháp
phòng tránh lây nhiễm cu ̣ thể như “đảm bảo khoảng cách giữa người với người”, “đeo khẩ u
trang”, “khử trùng tay”, “ở nhà tự cách li nế u phát hiê ̣n bản thân phát số t hoă ̣c có những
triê ̣u chứng liên quan”...
2. Đố i với các cơ sở trong tin
̉ h.
Từ ngày 1/6, theo nguyên tắ c dầ n mở la ̣i các cơ sở trong tin̉ h, hiê ̣n có thêm 8 cơ sở mới
đươ ̣c cho phép hoa ̣t đô ̣ng trở la ̣i; ngoài ra trong số 26 điạ điể m đươ ̣c hoa ̣t đô ̣ng la ̣i trước đây
có 9 cơ sở đươ ̣c phép mở rô ̣ng pha ̣m vi sử du ̣ng.
3. Đố i với trường THPT tỉnh lâ ̣p và các trường ho ̣c hỗ trơ ̣ đă ̣c biêt.̣
Ngoa ̣i trừ các trường tin̉ h lâ ̣p ở thành phố Matsue, tấ t cả các trường tin̉ h lâ ̣p còn la ̣i từ ngày
25/5 sẽ đồ ng loa ̣t mở cửa và bắ t đầ u các tiế t ho ̣c bình thường trở la ̣i.
Song song với kế hoa ̣ch phân bổ thời gian tới trường áp du ̣ng ta ̣i các trường tin̉ h lâ ̣p trong
thành phố Matsue trước đây, tuầ n sau từ 1/6 trở đi, chúng tôi cũng đang cố gắ ng chuyể n
dich
̣ sang kế hoa ̣ch cho các trường ho ̣c hoa ̣t đô ̣ng la ̣i như cũ, cho các em ho ̣c sinh cùng tới
trường mô ̣t lúc.
Đồ ng thời, để có thể dầ n dầ n đưa cuô ̣c số ng sinh hoa ̣t và các hoa ̣t đô ̣ng kinh tế của người
dân sớm trở la ̣i guồ ng quay ngày thường, chúng tôi mong nhân dân sẽ hiể u và hơ ̣p lực hỗ
trơ ̣ hế t sức các doanh nghiê ̣p trong tỉnh, xác nhâ ̣n và đảm bảo về tình hình y tế , các biê ̣n
pháp đố i phó với các cu ̣m dich
̣ có khả năng phát sinh trong tỉnh.
Ngày 27 tháng 5 năm 2020
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