Các biện pháp đối đầu với dịch
bệnh “lần thứ 3”

※ Văn bản này là lược dịch, một số khái niệm đặc biệt chỉ có trong tiếng Nhật được giữ nguyên hoặc chuyển ngữ tiếng Anh-Việt.
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Cơ bản về các đối sách
Tình trạng
khẩn cấp
lần 1

Tình trạng
khẩn cấp
toàn quốc

Số ca nhiễm mới

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế trở lại từng bước

Làn sóng
dịch bệnh
thứ 2

Buông lỏng
cảnh giác

Làn sóng
dịch bệnh
thứ 1

Thực hiện triệt để công tác đối đầu dịch bệnh
Hiện tại

Thời gian

Hướng tới phục hồi hoàn toàn

Gỡ bỏ tình
trạng
khẩn cấp

Áp dụng “Hokkaido phong cách mới” tại từng phân mục
trong cả đời sống và kinh doanh
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4 phương châm chính trong đối sách phòng chống dịch bệnh lần 3
１

Tuyên truyền và đẩy mạnh áp dụng “Hokkaido phong

cách mới.
２

Tăng cường sức mạnh y tế, chuẩn bị các biện pháp cần
thiết để đối đầu với làn sóng dịch bệnh thứ 3.

３

Tiếp tục và đẩy mạnh từng b ước các hoạt động kinh tế

４

Đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn

hoá.
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１Tuyên truyền và đẩy mạnh áp dụng “Hokkaido phong cách mới”

■Vận động người dân thực hiện “Hokkaido phong cách mới
Người dân và doanh nghiệp cùng phối hợp để
hiện thực hoá “Hokkaido phong cách mới”
“Phong cách sống, phong cách kinh doanh
mới”lan rộng trong đời sống thường nhật.
Người
dân

Thông khí

Doanh
nghiệp
Giữ khoảng
cách

Rửa tay

Đeo khẩu trang,
ho đúng cách

Tránh 3 yếu tố

Các dịch vụ
giao nhận

Áp dụng mạng
internet đúng
cách

Tẩy độc, khử khuẩn

Đeo khẩu trang và
rửa tay

Theo dõi sức khoẻ

Thông khí

Giữ khoảng cách

Yêu cầu KH rửa tay
và ho đúng cách

Thông báo các biện
pháp được áp dụng
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２

■

Tăng cường sức mạnh y tế, chuẩn bị để đối đầu với làn sóng dịch thứ 3

Tăng cường năng lực xét nghiệm bệnh
Tăng cường năng
lực xét nghiệm

・Xây dựng các cơ sở xét nghiệm PCR
mới trên toàn tỉnh
・Mở rộng việc xét nghiệm ra các cơ sở y
tế được chỉ định, bệnh viện công lập...

Áp dụng phương
thức xét nghiệm
mới

Xét nghiệm PCR qua nước bọt, xét
nghiệm qua phương thức LAMP

Đảm bảo năng lực xét nghiệm ở mức tương đương trên
5
1500 ca 1 ngày

２ Tăng cường sức mạnh y tế, chuẩn bị để đối đầu với làn sóng dịch thứ 3

■ Ứng phó với các ổ dịch mới
Ứng phó nhanh đối
với các ổ dịch và các
ca nhiễm mới

85%

các ca
bệnh xuất phát
từ các ổ dịch lớn

• Phân cử các đội phản ứng nhanh tới các
điểm nóng dịch bệnh đã phát hiện
• Cung cấp nơi ở cho các y bác sĩ không
thể về nhà
Trung tâm y tế, bệnh
viện...

Áp dụng sức
mạnh con người

Liên kết giữa chính quyền, phòng sức khoẻ và các cơ sở y tế
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３ Từng bước đẩy mạnh các hoạt động kinh tế

Từng bước đẩy mạnh các hoạt động
kinh tế dựa trên tình hình dịch bệnh

Quốc tế

Quốc
nội
Khu vực
nhỏ

Giảm tỷ lệ
nhiễm

Nghỉ phép
hợp lý

Kết hợp vừa
làm vừa
du lịch

Trong
Hokkai
do

Chuẩn bị kỹ cho các bước tiếp theo ngay từ bây giờ
・ T ì m l ạ i c á c đ ặ c s ắ c đ ị a p h ư ơ n g ➡ Chia sẽ với người khác
・Thành thục “Phong cách Hokkaido mới” ➡Đón chào khách tới Hokkaido
bằng sự tự tin
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３ Tiếp tục đẩy mạnh từng bước các hoạt động kinh tế
■

Thúc đẩy và truyền bá những điểm hấp dẫn của Hokkaido thông qua hoạt
động thu thập tem nhãn
わがまち

Đẩymạnhdòngngườivàdòng
tiêu thụ sản vật địa phương
・Tìm kiếm bản sắc và sự hấp
dẫn trong khu vực
・Quay vòng kinh tế địa phương

Check-in qua điện
thoại và GPS

CHECK POINT!

Các địa điểm áp dụng
“Hokkaido mới”

Áp dụng hình thức MXH để
truyền bá sự hấp dẫn của
Hokkaido ra các khu vực khác

＃故郷めぐり2020（仮称）
＜モバイルスタンプラリー（イメージ）＞

自宅

Người tham gia sẽ bốc
thăm trúng sản vật địa
phương

Thực hiện Hokkaido phong cách mới tại các
khu vực trên toàn địa bàn
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３ Tiếp tục đẩy mạnh từng bước các hoạt động kinh tế
■

Giảm giá các chuyến du lịch trong Hokkaido với người dân Hokkaido
Đối tượng

Số tiền

Thời
gian
dự
kiến

Người dân Hokkaido, du
lịch trong Hokkaido

Các cơ sở lưu trú thực hiện áp dụng “Hokkaido phong cách mới”

Giảm nửa giá của chuyến du
lịch (Tối đa 1 vạn yên)

Dự kiến từ tháng 07

Người dân
Hokkaido

Trực quan
hoá các
chính sách

An tâm sử dụng

Thực hiện “Hokkaido phong cách
mới” dưới tư cách người sử dụng
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４ Đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá
■

Hỗ trợ và thúc đẩy tổ chức trở lại các hoạt động văn hoá xã hội

Mục tiêu

（

triệu yên

Doanh
nghiệp

Đóng góp

1
0
0

）

Kêu gọi hỗ trợ để hướng tới hoạt động
trở lại các hình thức văn hoá giải trí！

Hỗ trợ đến các hoạt động riêng biệt

※Không có quà trả lại

Hokkaido

Cá nhân

Đóng thuế địa phương
(Furusato taxes
payment)

Mở cửa lại các sân khấu

Quay phim các bài trình diễn
Chia sẻ thông tin về các nghệ sỹ và các
sân khấu trong Hokkaido

Trình diễn theo hình thức mới ví
dụ như drive-in...
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