
Tình trạng lây nhiễm, mức cảnh báo và yêu cầu tới người dân

Mức cung ứng từ hệ thống y tế Tình trạng Tình trạng lan nhiễm

Số giường 
bệnh

Số 
giường cho 
bệnh nhân 
nặng

Số bệnh 
nhân

Tỷ lệ 
dương 

tính

Số ca 
nhiễm mới

So sánh tương 
quan với 1 
tuần trước

Tỷ lệ ca bệnh 
không rõ 
nguồn gốc

Chỉ số hiện tại

(Mức 1)
110 ０ Tăng Không 

tăng

138
Ng/tuần

Tăng 46％

Mức 2 150 15 Tăng Tăng
107
Ng/tuần

Tăng 50％

Yêu cầu hợp tác từ người dân và doanh nghiệp trong tỉnh Hokkaido

Không cho phép tăng tình
trạng cảnh báo lên mức 2



Yêu cầu tới người dân Hokkaido

Tình trạng hiện tại

○ Lây nhiễm mạnh tại các khu vực ăn uống, khu
phố kinh doanh lớn

○ Nguồn lâynhiễmkhôngrõràng(đặcbiệtlàgiớitrẻ)

Để phòng tránh dịch bệnh lây lan rộng

Người dân Hokkaido

Hãy tự chú ý đến các hoạt động của bản thân



Dễ hội tụ 3 yếu tố tăng 
khả năng lây lan khi di 
chuyển

Yêu cầu tới giới trẻ

Hành động có thể dẫn tới lây nhiễm

Rượu làm giảm mức độ
chú ý đến các biện pháp
phòng bệnh

Tháo khẩu trang nói
chuyện

Tiệc có kèm 

đồ uống cồn

Nghỉ giải lao 

sau giờ làm１ ２ Trước và sau hoạt 

động ngoài trời３



■ Người dân Hokkaido hãy thực hiện nghiêm túc Phong cách Hokkaido mới

■ 7 phương pháp phòng bệnhđối với các cơ sở kinh doanh

Yêu cầu tới người dân vào doanh nghiệp Hokkaido

Giữ khoảng cách 
phù hợp Ho đúng cách Tránh 3 yếu tố

Sử dụng online, 
telework

Cài đặt ứng dụng 
kiểm soát dịch 
bệnh COCOA

Rửa tay Thông khí trong
phòng

Sử dụng các dịch vụ
chuyển phát đồ ăn Đi nhẹ, nói khẽ

Đeo khẩu trang, 
rửa tay

Quản lý sức khỏe Thông khí
thường xuyên

Tẩy trùng, khử 
độc

Giữ khoảng cách Yêu cầu khách hàng
rửa tay, ho đúng cách

Thông báo rộng rãi
các biện pháp được

thực hiện

Cài đặt ứng dụng
kiểm soát dịch bệnh

COCOA


