
Về quyết định dỡ bỏ 1 phần yêu cầu đóng 
cửa/ngừng kinh doanh trên địa bàn



Mục tiêu (toàn Hokkaido)

Số ca bệnh mới
Số ca nhiễm không 
phải là tiếp xúc gần Số ca nhập viện

Mục tiêu Dưới 10 Dưới 3 Dưới 250

Toàn 
Hokkaido 4.4 1.6 228

Khu vực 
Ishikari 3.1 1.1 199

Ba mục tiêu cần đạt được 

Cho tới đợt dịch tiết theo, cố gắng giảm số ca bệnh tại Hokkaido xuống dưới 150, khu 
vực Ishikari là dưới 100.



Gỡ bỏ một phần yêu cầu đóng cửa/nghỉ kinh doanh

Sau khi các điều kiện cần thiết được chuẩn bị đầy đủ, 

"Phong cách Hokkaido mới" được thực hiện, việc gỡ bỏ 

yêu cầu đóng cửa/nghỉ kinh doanh sẽ được thực hiện sau 

ngày 25 tháng 05.



Các điểm quan trọng (1)

Phân loại Khu vực 
Ishikari

Các khu 
vực khác

※Các tụ điểm tương đương
những nơi đã từng phát bệnh
theo nhóm trên toàn quốc

Tiếp tục yêu 
cầu (Không 
có thay đổi)

Tiếp tục yêu 
cầu (Không 
có thay đổi)

Các điểm vui chơi giải trí, Cabare, CLB 
đêm, CLB thể thao...



Phân loại Khu vực 
Ishikari

Các khu 
vực khác

Địa điểm cafe internet, dịch vụ truyện 
tranh, nhà thể chất, Pachinko, Trung 
tâm vui chơi giải trí, Hội trường...
Các điểm kinh doanh, trường học, 
trường dạy thêm có diện tích sàn trên 
1000m2

Tiếp tục yêu 
cầu (Không 
có thay đổi)

Bỏ yêu cầu

Các điểm quan trọng (2)



Phân loại Khu vực 
Ishikari

Các khu 
vực khác

Các điểm thư viện, bảo tàng, viện 
mỹ thuật có diện tích sàn trên 
1000m2

Bỏ yêu cầu Bỏ yêu cầu

Các điểm quan trọng (3)



Phân loại Khu vực 
Ishikari

Các khu 
vực khác

Các điểm trường học, thư viện, 
trường dạy thêm, bảo tàng, viện mỹ 
thuật... có diện tích sàn dưới 
1000m2

Bỏ yêu cầu Đã bỏ yêu cầu

Các điểm quan trọng (4)



区分
石狩振興局
管内

その他の
地域

Các điểm dịch vụ ăn uống có cung 
cấp đồ uống cồn

Bỏ yêu cầu Đã bỏ yêu cầu

Các điểm quan trọng (5)



Phong cách Hokkaido mới



１．Yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang, rửa tay thường 
xuyên

２．Nghiêm túc thực hiện kiểm tra sức khoẻ nhân viên

３．Thực hiện thông khí tại địa điểm           
４．Rửa và khử độc thường xuyên đối với các dụng cụ...

Tuyên truyền Hokkaido phong cách mới
Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện

7 điểm chính



5. Giảm tối đã các điều kiện/trường hợp dẫn
tới việc tiếp xúc gần

・ Giữ khoảng cách tối thiểu 2m
・ Giới hạn số người, khoảng cách, sử dụng các

loại vách ngăn...

6. Yêu cầu khách hàng rửa tay, thực hiện ho
đúng cách...

7. Thông báo tới khách hàng các phương thức
phòng bệnh được áp dụng



Học tập những thất bại từ 
đợt dịch thứ 2, hướng tới 

đợt dịch thứ 3 (nếu có)



［So sánh với tiêu chuẩn toàn quốc］

Phân loại Toàn quốc Hokkaido

Số ca bệnh mỗi 10 vạn 
người 0.5 0.59

Số lượng thực tế Dưới 26 31

Thêm 1 bước để học tập những thất bại từ đợt dịch trước



Phân vùng Trạng thái 
chuẩn bị

Năng lưc cung cấp y tế, số giường 
bệnh (trong đó, số giường cho bệnh 

nhân nặng)

４９９ → ６９３
［１００］

Năng lực xét nghiệm 
PCR ７００ → １０００

Học tập những thất bại từ đợt dịch thứ 2, hướng tới đợt dịch thứ 3



Diễn biến dịch bệnh ngày 22 tháng 05

Tình hình diễn biến của dịch bệnh
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陽
性
人
数

Lượng xét nghiệm 11,853
Số dương tính 1,030
Số bệnh nhân hiện tại 241
Số người chết 78

Số người khỏi          711

Tình hình đã bớt phức tạp hơn so với đỉnh dịch



Các ca bệnh mới từ 
16/05 đến 22/05

※3 người không công 
bố thông tin 
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Toàn Hokkaido 31 ca 
(đã bao gồm 1 ca 
không công bố

Khu vực Ishikari chiếm 
tới 70% ca bệnh trên 
toàn Hokkaido

Người bệnh mới



Sorachi

Ishikari
Shiribeshi

Iburi Hidaka

Oshima
Hiyama

Kamikawa

Rumoi

Soya

Okhost

Tokachi

Kushiro

Nemuro

Hiyama

Các ca lây nhiễm không rõ 
nguyên nhân (từ 16/05 đến 
22/05)
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11 ca nhiễm toàn Hokkaido

Khu vực Ishikari 
chiếm tới 70% ca bệnh 
trên toàn Hokkaido

Các trường hợp lây nhiễm không rõ nguyên nhân



○ Tăng cường khả năng đáp ứng y tế bằng các cơ sở 
cung cấp dịch vụ lưu trú hiện tại được sử dụng như 
là nơi lưu trú cho các bệnh nhân nhẹ. 

・ Đặt bác sỹ thường trực tại cơ sở (ĐH Y Sapporo)

・ Liên kết với các cơ sở cung cấp thuốc thuộc hệ thống quản 
lý của chính quyền

・ Đáp ứng yêu cầu tiếp nhận cả với đối tượng người bệnh 
nhẹ, tuy nhiên là người cao tuổi và có bệnh nền 

Tăng cường khả năng đáp ứng y tế bằng các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú




