Gửi đến người dân tỉnh

Số lượng người nhiễm virus corona được thống kê của ngày 21/04,
trước kì nghỉ dài là 219 người, và là số người nhiễm nhiều nhất trong 1
ngày từ trước đến nay. Tại thời điểm đó, số lượng người nhiễm nhiều như
vậy trong một ngày thật sự hết sức nghiêm trọng.
Không những thế, trong kì nghỉ dài vừa qua số lượng người đi lại là rất
lớn, lo ngại tình hình truyền nhiễm trong tỉnh sẽ ngày một nghiêm trọng
hơn chúng tôi đã yêu cầu người dân tỉnh hạn chế đi du lịch, hoặc quay trở
về nhà tại các tỉnh thành khác.
Nhìn vào tình hình truyền nhiễm trong tỉnh tại thời điểm gần đây có thể
thấy số lượng người nhiễm nhiều ngày liên tiếp là trên dưới 100 người. Lấy
ví dụ số ca nhiễm tương đương với dân số là 100.000 người trong 1 tuần
gần nhất, thì số ca nhiễm được công bố vào ngày hôm nay là 105 người,
và là 192 người của ngày 25/04.
Nhờ vào sự hiệp lực của người dân trong tỉnh mà tỉnh Shimane đã tránh
được tình trạng lây nhiễm trên diện trong kì nghỉ dài vừa qua. Đây là điều
mà chúng tôi đã hết sức lo ngại tại thời điểm trước và sau kì nghỉ dài.

Dựa vào phương châm đối sách cơ bản, tình trạng truyền nhiễm trên toàn
quốc và tại tỉnh Shimane. Chúng tôi có những yêu cầu muốn người dân tỉnh
thực hiện giống như dưới đây dựa trên「Đối sách của tỉnh Shimane」đã được
quyết định.
Thời gian thực hiện các yêu cầu này được quy định bắt đầu từ ngày
24/05/2022.
Đặc biệt các mục yêu cầu là các điều sau đây :
1. (Về việc di chuyển đến các tỉnh thành）
Chúng tôi nhận thấy nguy cơ truyền nhiễm sau kì nghỉ dài, khi sử dụng lữ
quán, khách sạn, là không cao chính vì thế từ bây giờ mọi người có thể đi lại
đến các vùng Shi Koku, Chu Goku.
Tuy nhiên tại các khu vực khác hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu số lượng người
nhiễm virus corona giảm xuống nên ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, chúng
tôi đề nghị mọi người hạn chế đi lại.
Mặc dù vậy trong trường hợp bắt buộc phải đi lại với mục đích như : Mua
nhu yếu phẩm, Đi bệnh viện, Điều dưỡng・Chăm sóc bệnh nhân, Ma chay・
Cầu siêu , Dự thi, Đi đám cưới, Xin việc làm, Chuyển việc, Đi thi, Đi học・
Đi làm.v.v, nếu cơ thể không có biểu hiện sốt thì không cần phải hạn chế,

tuy nhiên vẫn phải thực hiện triệt để các Biện pháp phòng chống lây nhiễm
cơ bản, bao gồm Tránh「3 tình huống có “mật”」.
Tại các khách sạn và lữ quán được nhận định là những nơi có nguy cơ lây
nhiễm thấp, tuy nhiên ngược lại tại nhà thì lại là nơi mà mọi người thường
xuyên tháo khẩu trang và trò chuyện nên có nguy cơ lây nhiễm cao. Chính
vì thế khi có người thân, gia đình, ở tỉnh ngoài trọ lại nhà của mình, hoặc khi
trọ lại nhà của người thân, gia đình, ở tỉnh ngoài xin vui lòng thực hiện triệt
để các biện pháp phòng chống lây nhiễm.
Liên quan đến yêu cầu hạn chế đi công tác tại tỉnh ngoài, và mời người ở
tỉnh ngoài đến công tác tại tỉnh Shimane, hiện tại yêu cầu này đã được gỡ bỏ.

（Về việc xét nghiệm miễn phí）
２．Về việc xét nghiệm miễn phí dành cho đối tượng là người dân của tỉnh
Shimane có lo lắng về việc nhiễm virus corona. Hiện tại thời gian có thể xét
nghiệm miễn phí đã được kéo dài đến ngày 30/06.

（Về việc sử dụng các cửa hàng ăn uống）

３．Vào ngày 04/03 chúng tôi đã nới lỏng số lượng người có thể sử dụng
khi ăn uống tại các cửa hàng tại khu vực phía Tây, Oki, của tỉnh Shimane.
Kể từ thời điểm đó đến nay vẫn chưa có trường hợp lây nhiễm tập thể nào
được xác nhận tại đây.
Từ những điều ở trên và dựa vào tình hình truyền nhiễm của tỉnh Shimane
tại các khu vực tại thời điểm hiện tại, chúng tôi đề nghị mọi người thực hiện
các điều sau khi ăn uống tại các cửa hàng.
⑴ Số lượng người được phép sử dụng trong 1 nhóm tại các cửa hàng ăn
uống tại Matsue và Izumo tối đa là 8 người.
⑵ Các khu vực khác là 12 người.
Tuy nhiên nếu đáp ứng đủ các yêu cầu dưới đây thì không cần phải áp
dụng （１） và （２）.
ア．Có đặt tấm chắn bằng nhựa với người đối diện cùng bàn ăn, giữ
khoảng cách trên 1 mét với người ngồi kế bên hoặc có đặt tấm
chắn bằng nhựa.
イ．Giữ khoảng cách trên 1 mét với người ngồi tại bàn khác, hoặc có
đặt tấm chắn bằng nhựa.
ウ．Số lượng người sử dụng trong 1 bàn dưới 6 người.

エ．Không di chuyển qua lại với các bàn khác.
Đối với những người cùng sinh sống trong một gia đình và thường
xuyên ăn uống cùng với nhau, khi ăn uống tại các cửa hàng thì không cần
phải thực hiện quy tắc này. Và quy tắc này được áp dụng cho toàn tỉnh
Shimane.
(2) Về thời gian sử dụng tối đa tại tất cả các cửa hàng được thay đổi từ 2
tiếng ―> 3 tiếng.
(3) Tiếp tục hạn chế ăn uống với những ngưởi ở tỉnh khác bất kể ở trong
tỉnh Shimane hay ngoài tỉnh Shimane, trừ những người ở các khu vực Chu
Goku, Shi Koku.

4. Về việc kéo dài thời gian và đối tượng có thể sử dụng「Chiến dịch khám
phá lại tỉnh Shimane nơi bạn đang sinh sống」
Liên quan đến chương trình kích cầu du lịch「Chiến dịch khám phá lại
tỉnh Shimane nơi bạn đang sinh sống」, chương tình này áp dụng chế độ của
Chính phủ và hiện tại đối tượng có thể sử dụng đã được mở rộng bao gồm
những người tại khu vực Shi Koku, Chugoku. Thời gian sử dụng đã được
kéo dài đến ngày 30/06.

5. Về việc tái hoạt động các cơ sở tham quan của tỉnh.
Liên quan đến việc tái hoạt động các cơ sở tham quan của tỉnh, sau khi khâu
chuẩn bị được hoàn thành chúng tôi sẽ nhanh chóng mở cửa lại để mọi người
có thể tham quan.

（Về việc xem xét lại các mục yêu cầu dựa trên tình hình truyền nhiễm）
6．Liên quan đến chiến dịch kích cầu du lịch của tỉnh, sử dụng các cửa hàng
ăn uống, và đi lại đến các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ cân nhắc và thay đổi
các mục yêu cầu dựa trên tình hình truyền nhiễm từ giờ về sau. Sẽ thắt chặt
hơn nếu số lượng người nhiễm tăng cao, và nới lỏng nếu số ca nhiễm giảm
bớt.
Với tư cách là những người đứng đầu tỉnh Shimane, chúng tôi sẽ cố
gắng liên kết chặt chẽ với các Cơ quan y tế, chính quyền địa phương các cấp,
các tỉnh thành, Chính phủ, để ngăn chặn tình trạng truyền nhiễm lan rộng và
duy trì thể chế cung cấp y tế.
Cùng với đó, chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy quá trình tiêm vắc xin bổ

sung được diễn ra nhanh chóng và hướng đến việc khôi phục kinh tế của các
khu vực đã bị ảnh hưởng. Chính vì thế hi vọng người dân toàn tỉnh thông
cảm và hiệp lực.

Ngày 23/05/2022
Tỉnh trưởng tỉnh Shimane Maruyama Tatsuya

