T/b về việc kéo dài thời hạn của Quyết định ban bố
tình trạng khẩn cấp
Khu vực

Toàn tỉnh Hokkaido

Thời gian

Kéo dài đến 31 tháng 05 năm 2020

Nội dung

Nhằm hạn chế tối đa sự lây lan trong hoàn cảnh dịch bệnh có chiều
hướng diễn biến phức tạp tại Hokkaido, ngoài việc nghiêm khắc
thực hiện các biện pháp phòng tránh, tránh xa triệt để các khu vực
hội tụ “3 yếu tố”, cùng hướng tới việc xây dựng “Lối sống mới” trong
cộng đồng.

Các nỗ lực phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh
■

Yêu cầu hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp.

■

Đóng cửa/dừng kinh doanh, tạm dừng các sự kiện/hoạt động.

Triệt để thực hiện xây dựng “Lối sống mới”
■

Phòng tránh lây nhiễm tối đa.

■

Giữ “Khoảng cách cộng đồng”.

■

Yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các siêu thị, công viên,...

Các nỗ lực phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh
■

Yêu cầu hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp.

○

Yêu cầu đặc biệt đối với người dân Hokkaido, hạn chế ra khỏi nhà trừ các trường hợp
cần tới bệnh viện, các hoạt động TD&TT nhằm giữ gìn sức khoẻ, mua sắm nhu yếu phẩm
cần thiết cho đời sống, đi làm, v.v...

○

Các ổ dịch lớn và các trường hợp lây bệnh từ nguồn không xác định đang ngày một
nhiều, hãy hạn chế đi lại tới Sapporo và các địa phương khác trừ khi khẩn cấp.

○

Khi đi làm, hãy để ý thực hiện "Giãn cách thời gian", tránh các địa điểm hội tụ "3 yếu
tố", thêm vào đó, nếu có thể, hãy áp dụng phương thức "Làm việc tại gia".

○

Đặc biệt, hạn chế tối đa lui tới các khu vực hàng quán đông đúc, dễ dẫn đến các ổ dịch
lớn.

○

Trên quan điểm phòng dịch lan rộng ở cấp độ toàn quốc, hạn chế du lịch, về thăm quê,
đi lại tới các tỉnh khác...

※Sau cuộc họp tham khảo ý kiến chuyên gia vào ngày 14 tháng 5 tới, chính quyền sẽ xem xét tình trạng lây lan của dịch
bệnh, khả năng đáp ứng của hệ thống y tế để đưa ra các quyết định mới về việc thay đổi nội dung của thông báo.

Các nỗ lực phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh
■ Đóng cửa/dừng kinh doanh, tạm dừng các sự kiện/hoạt động.
○

Yêu cầu đối với người quản lý và tổ chức các sự kiện/hoạt động tiếp tục thực hiện
yêu cầu tạm dừng các sự kiện/hoạt động này.
【Tạm thời kéo dài tới 15 tháng 5】

○
○

Tiếp tục yêu cầu đóng cửa các trường học kéo dài tới hết 31 tháng 5.

Ngoài các địa điểm ở trên thì các sự kiện, hội nghị nhưng được cho là có khả năng hội
tụ "3 yếu tố - đông người, đóng kín, có hội thoại gần" cũng được yêu cầu hạn chế.
※Sau cuộc họp tham khảo ý kiến chuyên gia vào ngày 14 tháng 5 tới, chính quyền sẽ xem xét tình trạng lây lan
của dịch bệnh, khả năng đáp ứng của hệ thống y tế để đưa ra các quyết định mới về việc thay đổi nội dung của
thông báo.

Triệt để thực hiện xây dựng “Lối sống mới”
Nhằm thực hiện và phổ cập quy tắc xây dựng "Lối sống mới", tiếp tục nỗ lực thực hiện các công
việc sau đây
■

Phòng tránh tối đa

○ Một lần nữa yêu cầu khẩn thiết về việc "Rửa tay" và "Ho đúng cách".

■ Giữ “Khoảng cách cộng đồng”.
○

Để bảo vệ tính mạng của người thân và những người xung quanh, người dân và các doanh
nghiệp tại Hokkaido hãy thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách cộng đồng trong cuộc
sống hàng ngày.

■ Yêu cầu các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các siêu thị, công viên, v.v...
○

Ngay cả khi thực hiện các hoạt động đi lại, mua sắm, TD&TT nâng cao sức khoẻ, hãy luôn lưu tâm tới việc thực
hiện triệt để các biện pháp phòng bệnh.

