Tình trạng cảnh báo lây nhiễm tại riêng Hokkaido
Tình trạng của hệ thống y tế

Hệ thống giám
sát

Tình trạng lây nhiễm

Tỷ lệ xét
Tỷ lệ không
Số giường
Tổng số
Số người So với 1
Số người
của bệnh
nghiệm
rõ nguồn lây
giường bệnh nhân nặng đang điều trị dương tính nhiễm mới tuần trước
nhiễm

Toàn Hokkaido ６７４ giường １８giường Tăng 1,916
ngày 16/11
(15/11)
(15/11)
người
Riêng tại
Sapporo
Điều kiện của mức
cảnh báo cấp 4

３０６ giường １３ giường
1319 người
(15/11)
(15/11)

350 giường 35 giường 796 người

bình ổn
1,462
9.2％
người/tuần

TĂNG

36.3％

964
người/tuần

TĂNG

45.1％

11.1%

10％

796
người/tuần

TĂNG

50％

Từ ngày 17 đến ngày 27/11, tại Sapporo, các
biện pháp mạnh hơn được đưa ra dựa trên
mức cảnh báo đặc biệt tương đương với mức
cảnh báo cấp 4

Lời kêu gọi hợp tác tại Sapporo(bổ sung)
Gửi đến người dân tại Sapporo

Trong trường hợp không thể
tránh khỏi rủi ro bị lây nhiễm

①Không ra khỏi nhà

khi không cần thiết
②Không đi ra khỏi

×

×

×

Sapporo khi không cần thiết

Lời kêu gọi hợp tác tại tòan tỉnh Hokkaido trừ Sapporo (bổ sung)

Gửi đến người dân tại Hokkaido

①Trong trường hợp không thể
tranh khỏi rủi ro bị lấy nhiễm

Không đến Sapporo khi ×
không cần thiết
×

×

②Tránh triệt để các nguy cơ lây
nhiễm như các khu vực ăn uống

Trường hợp không thể tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm

１

Tại các cơ sở đang sử dụng

Kiểm tra Địa điểm

Những nơi không
theo phong cách
Hokkaido mới.

Trường hợp không thể tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm

２

Tại nhà

Kiểm tra

Các bước

Tụ họp trong thời
gian dài và không
giữ khoảng cách

Trường hợp không thể tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm

３

Tại các khu vực ăn uống

Kiểm tra

Các khu vực
ăn uống

Không
Từ 5 đeo khẩu Vượt
trang
quá 2
người
tiếng
trở lên

Đẩy mạnh điều tra dịch tễ học liên kết với thành phố Sapporo

Đẩy mạnh hệ thống y tế và thực hiện điều tra
dịch tễ học triệt để
○Tại Hokkaido, tổng hợp thông tin trong khu vực với
các hệ thống điều tra tại các cơ sở y tế, bổ sung và
mở rộng hệ thống thông tin một cách linh hoạt
○Tại Sapporo, có hệ thống điều tra với quy mô
khoảng 100 người
○Phái cử các chuyên gia y tế phối hợp
cùng các Hội thống đốc trên toàn quốc
○Cử ra các chuyên gia trong nước
cùng hợp tác

Mở rộng hệ thống xét nghiệm
Đẩy mạnh xét nghiệm PCR

○Khuyến khích làm xét nghiệm PCR, ưu
tiên thực hiện tại các cửa hàng
○Đảm bảo điều 673 về việc các cơ quan y
tế cho phép người bị sốt có thể xét nghiệm
và chữa trị 【đến hiện tại 11/12】
○Xây dựng thêm trung tâm xét nghiệm
PCR 【11/19】

Tăng cường khả năng cung cấp của hệ thống y tế
Bổ sung thêm giường bệnh riêng biệt và cơ sở lưu trú
dưỡng bệnh cho bệnh nhân nhẹ

○Bổ sung thêm giường bệnh
nhằm đáp ứng kịp thời

○Thuê thêm các cơ sở lưu trú với mục tiêu
cách ly và dưỡng bệnh cho bệnh nhân nhẹ

Phòng bệnh khi sử dụng chương trình Goto EAT

１

Tới người sử dụng

○ Không đi quá 4 người
○ Không ăn uống với thời gian quá 2h

○ Không nói to, sử dụng khẩu trang khi ăn uống
○ Sử dụng hệ thống thông báo sớm dịch bệnh

２

Tới người kinh doanh

○ Thực hiện triệt để Phong cách Hokkaido mới, đi kèm đó là
kêu gọi khách hàng tuân thủ các quy định về phòng dịch

