
１ Các biện pháp khẩn cấp trong tình hình dịch bệnh lan rộng tại Hokkaido

１ Khu vực
Toàn tỉnh Hokkaido

２ Thời gian
Từ 17/04 đến 06/05

３ Nội dung thực hiện
Dựa trên điều luật đặc biệt Về việc phòng chống lây lan và các tác hại của dịch cúm thể mới điều 45: “Yêu cầu hợp tác vì mục 
tiêu phòng chống dịch bệnh”, đi kèm điều 24: “Quyền hạn đối với Trưởng bộ phận đối sách phòng dịch các địa phương”, đối 
phó với sự lây lan mạnh của dịch bệnh COVID-19, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các việc dưới đây

■ Thực hiện triệt để các biện pháp phòng bệnh
○ Yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc rửa tay, ho đúng cách đối với người dân Hokkaido

■ Hạn chế ra khỏi nhà 17/04 ~ 06/05

○ Yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, hoặc liên quan tới duy trì đời sống, ví dụ nhưmua sắm thực phẩm, 
thuốc men, nhu yếu phẩm, đi viện, đi làm… đối với người dân Hokkaido. Ngoài ra, tránh tối đa việc đi lại tới các Sapporo cũng 
như các khu vực khác.

○ Thực hiện chia và giãn cách giờ làm ,  tránh xa các địa điểm hội tụ “3 yếu tố”, áp dụng triệt để làm việc tại  
nhà, telework…

○ Yêu cầu hạn chế lui tới các khu vực đông người, tập trung nhiều hàng quán. (có nhiều trường hợp lây nhiễm tập thể được phát 
hiện)

○ Hãy ở nhà dịp nghĩ lễ này, tránh lui tới các địa phương khác để tránh lây nhiễm chéo.

■ Yêu cầu hợp tác đóng cửa/dừng kinh doanh, dừng các sự kiện…
○ Yêu cầu đóng cửa /dừng kinh doanh, dừng các sự kiện đối với người quản lý, người tổ chức sự kiện

20/04 ~ 06/05

○ Đối với các trường hợp không nằm trong diện ở trên, yêu cầu hạn chế tối đa, đặc biệt ở các khu vực dễ hội tụ “3 yếu tố”
17/04 ~ 06/05

■ Giữ khoảng cách cộng đồng – Social Distancing 17/04 ~ 06/05

○ Hãy có ý thức bảo vệ chính mình và người thân (mỗi người 1 gang tay), khiến việc giữ khoảng cách cộng đồng 
như là một thói quen. 


