（ベトナム語）
Thông tin từ tỉnh trưởng ngày 30 tháng 7（Đoạn trích）
Gửi đến người dân tỉnh
Hiện tại số người nhiễm virus corona đang tăng nhanh tại tỉnh và toàn quốc, hi vọng mọi người
thực hiện các điều dưới đây.
Khi ăn uống tại các cửa hàng
Về việc ăn uống tại các cửa hàng, cùng với việc áp dụng triệt để các đối sách phòng chống
lây nhiễm, ngoài ra hi vọng mọi người thực hiện hai điều dưới đây khi ăn uống tại các cửa hàng.
① Khi di chuyển ra ngoài tỉnh cố gắng hạn chế ăn sử dụng các [ cửa hàng có dịch vụ tiếp
khách ], ngoài ra hạn chế sử dụng rượu bia tại các cửa hàng với người ngoài tỉnh.
② Không chỉ ngoài tỉnh mà ngay tại tỉnh cũng cố gắng hạn chế sử dụng rượu bia và các [ cửa
hàng có dịch vụ tiếp khách ] cùng với người từ tỉnh khác.
Tuy nhiên trong các tỉnh lận cận, các khu vực thuộc nơi sinh sống như là nơi mua sắm, đi
làm được cũng sử dụng giống trong tỉnh.
Triệt để các đối sách phòng tránh lây nhiễm cơ bản.
Tiếp theo, cũng giống như những điều mọi người thực hiện cho đến nay
② Phòng tránh 3 mật
③ Giữ khoảng cách với người xung quanh
④ Đeo khẩu trang
⑤ Vệ sinh tay
Mong mọi người cố gắng tiếp tục thực hiện các đối sách phòng tránh lây nhiễm cơ bản.
Đồ ng thời, để bảo vệ sinh mệnh , cuộc sống của công dân và hỗ trợ các doanh nghiệp trong
tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ quốc gia, các quận, thành phố, tổ
chức y tế…vv để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tăng cường hệ thống cung cấp y tế và
hướng đến khôi phục nền kinh tế khu vực. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tình hình trở nên
tốt hơn.Kiń h mong người dân toàn tin̉ h thông cảm và hiệp lực.
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