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Thông báo khẩn cấp từ tỉnh Hokkaido và thành phố Sapporo
Đối mặt với việc dịch bệnh lây lan rộng lần thứ 2, tỉnh Hokkaido và thành phố Sapporo phối hợp
đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp như sau:

1. Giảm tối đa việc tiếp xúc gần tại các địa điểm trong thành phố Sapporo
Đối mặt với tình hình dịch bệnh diễn tiến căng thẳng, thành phố Sapporo kêu gọi mọi người hạn chế ra
khỏi nhà ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, kéo dài cho tới ngày 6 tháng 5. Ngoài ra, cũng kêu gọi người dân
ở địa phương khác tránh đến Sapporo trừ trường hợp khẩn cấp trong khoảng thời gian này.

2. Hạn chế đi lại tới các khu vực đông người, phố mua sắm, ăn uống
Tuân thủ theo "Bộ quy tắc cơ bản phòng tránh lây lan rộng bệnh COVID-19" từ chính phủ, chính quyền
Hokkaido khẩn cấp kêu gọi mọi người tránh tập trung tại các khu vực đông người, các khu mua sắm, ăn
uống trong tỉnh Hokkaido, kéo dài tới ngày 6 tháng 5. Ngoài ra, đối với các hàng quán nghỉ kinh doanh
trong thời gian này, chính quyền cũng sẽ tuân thủ phương châm cơ bản để đền bù thiệt hại.

3. Hạn chế đi tới các khu vực có ban bố tình trạng khẩn cấp
Đối với những người từ địa phương khác tới Hokkaido trong thời gian này, yêu cầu nghiêm túc thực
hiện việc tự theo dõi sức khoẻ cá nhân trong 2 tuần, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn
cấp. Đối với người dân Hokkaido, yêu cầu mọi người tránh đi lại tới các khu vực có ban bố tình trạng khẩn
cấp trên toàn Nhật Bản.

4. Thực hiện việc nghỉ làm/đóng cửa đối với các trường học, các địa điểm công
cộng trong thành phố
Đưa ra yêu cầu nghỉ học/nghỉ làm đối với tất cả các trường học thuộc quản lý của thành phố Sapporo,
từ 14 tháng 4 đến 6 tháng 5. Các trường thuộc vùng lân cận nhưng có số lượng lớn học sinh từ thành phố
Sapporo cũng thuộc diện áp dụng biện pháp này.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, đóng của toàn bộ các địa điểm công cộng có đông người lui tới
thuộc quản lý của thành phố.

5. Tăng cường/bổ sung năng lực y tế đáp ứng yêu cầu
Dự đoán trước tình hình sẽ diễn biến phức tạp trọng thời gian tới, chính quyền đưa ra các biện pháp
tăng cường/bổ sung năng lực của hệ thống y tế. Để đảm bảo đủ giường bệnh cho các bệnh nhân nặng,
tỉnh Hokkaido sẽ sử dụng các khách sạn/nhà trọ trong trường hợp cần thiết đối với các bệnh nhân có triệu
chứng nhẹ/không có triệu chứng. Các biện pháp sẽ được thực hiện nhanh nhất để tăng cường năng lực y
tế.

6. Bổ sung các biện pháp hỗ trợ hoạt động kinh tế trong tỉnh Hokkaido
Chính quyền sẽ thay mặt các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, tiêu biểu là ngành du lịch,
dịch vụ ăn uống đưa ra các yêu cầu hỗ trợ đối với chính phủ Nhật Bản, giúp các doanh nghiệp cũng như
người kinh doanh nhỏ an tâm tiếp tục kinh doanh sau dịch bệnh.

