Lời thỉnh cầu từ tỉnh Shimane
liên quan đến việc virus corona đang ngày càng tăng nhanh
（Về tình hình truyền nhiễm trong tỉnh Shimane）
Bước vào tháng 8, tại tỉnh Shimane số lượng người nhiễm virus corona đã tăng nhanh đột
biến. Cho đến thời điểm hiện tại ngày 30/8/2021 tổng số người nhiễm đã được xác nhận là
566 người, trong số đó số lượng người phải nhập viện là 124 người. Có thể thấy tình hình
truyền nhiễm không hề giảm và đang ngày càng kéo dài.
Trong số những người đã nhiễm corona, nguyên nhân chủ yếu của 1/2 số ca nhiễm là do
từ tỉnh ngoài quay trở về Shimane hoặc có lí lịch đã từng di chuyển ra tỉnh ngoài, sau đó lại
tiếp tục lây nhiễm chéo cho người khác. Các trường hợp truyền nhiễm như vậy được nhận
định chiếm khoảng 40% trên tổng số ca nhiễm.
Đây là thời điểm tỉnh Shimane yêu cầu mọi người hãy hạn chế di chuyển ra tỉnh ngoài,
mặc dù vậy đã trở trành tình trạng hết sức phức tạp.
（Liên quan đến công việc）
Dựa vào tình hình trên, đối với các doanh nghiệp :
① Liên quan đến việc đi công tác tại tỉnh ngoài, vui lòng cân nhắc các phương án như :
dời lại lịch công tác hoặc chuyển qua hình thức online tại văn phòng trong khả năng
có thể.
② Tuy nhiên sau khi cân nhắc kĩ và vẫn phải di chuyển ra tỉnh ngoài hãy cố gắng thực
hiện các đối sách phòng chống cơ bản tại nhà cũng như khi ra ngoài như :「Tránh 3
mật」,「Giữ khoảng cách với người xung quanh」, 「Thường xuyên vệ sinh tay và
các ngón tay」.
Đối với các doanh nghiệp trong tỉnh Shimane : vui lòng dời lại lịch công tác của các đơn vị từ
tỉnh ngoài đến Shimane hoặc chuyển qua hình thức online tại văn phòng trong khả năng có
thể. Chúng tôi hi vọng mọi người cân nhắc lại.
Thời gian thực hiện yêu cầu đối với các doanh nghiệp đến hết ngày 30/9/2021.
Nội dung của các yêu cầu này, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến từng doanh nghiệp.

（Về việc ăn uống tại các cửa hàng）
Vào tuần trước, đã phát sinh ổ lây nhiễm và nguyên nhân được xác định là do ăn uống tại
cửa hàng bên trong thành phố Matsue.
Ngoài việc yêu cầu các cửa hàng ăn uống thực hiện đầy đủ các điều do tỉnh yêu cầu, liên
quan đến các hoạt động của các trường học của tỉnh Shimane, hiện tại để hạn chế số lượng
ca nhiễm tăng cao, chúng tôi cũng đang yêu cầu thực hiện các việc như : rút ngắn thời gian
học tập cũng như thành lập các giới hạn tại trường học.
Dựa vào tình hình trên, cho đến thời điểm hiện tại số lượng người được ăn uống tại các
cửa hàng được quy định là 12 người, tuy nhiên cho phép chúng tôi quy định số lượng người
tối đa được ăn uống tại các cửa hàng từ 12 người giảm xuống còn 4 người.
Liên quan đến nội dung ở trên và các nội dung khác, chúng tôi nhận thấy đây là những nội
dung không thể thiếu nhằm ngăn chặn tình hình truyền nhiễm. Hi vọng mọi người nghiêm
chỉnh thực hiện các yêu cầu trên.
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