Yêu cầu từ chính quyền đối với thời gian tập trung phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trên toàn quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, điển hình là Lệnh tình trạng khẩn
cấp được ban hành trên một vài thành phố. Tuy vậy, tình hình tại Hokkaido đã được cải thiện rõ rệt,
lượng ca bệnh mới giảm, đi theo đó là số ca bệnh nhập viện cũng giảm theo.
Thời gian tới đây sẽ là thời điểm tốt nghiệp của Học sinh, Sinh viên, đi kèm với đó là các hoạt động tìm
kiếm việc làm, chuyển nơi ở, chuyển công tác, v.v… Vì vậy, nhằm đối phó với nguy cơ lây lan mạnh do
sự đi lại của người dân gia tăng, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt đầu tiêm Vac-xin
COVID-19, chính quyền Hokkaido tiếp tục yêu cầu người dân tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch
bệnh, hạn chế tối đa các buổi ăn uống dễ dẫn tới lây lan.
Các biện pháp phòng dịch tiếp tục được duy trì, thực hiện triệt để trong khu vực thành phố Sapporo,
ngoài ra, Khoảng thời gian tập trung phòng chống dịch bệnh tiếp tục được kéo dài cho tới khi Lệnh
tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ.
Thống đốc Hokkaido tiếp tục yêu cầu người dân hợp tác trong việc phòng chống dịch bệnh

▶Các điểm quan trọng
◎ Yêu cầu tới khu vực giới hạn

Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 2

Mục tiêu: Giảm chỉ số ca nhiễm trên 10 vạn người xuống dưới 15 ca bệnh / 1 tuần
＜Yêu cầu tới người dân và người đang tạm trú tại Hokkaido＞

■ Trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao

・Hạn chế ra ngoài trừ trường hợp khẩn với người dân Sappro và Otaru
・Hạn chế đi lại tới Sapporo và Otaru
＜Yêu cầu tới các doanh nghiệp＞

・Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh (từ 5h sáng đến 10h đêm) đối
với các hàng quán ăn trong Sapporo
※Có thể xem xét bỏ yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh nếu đạt mục tiêu về giảm số ca bệnh mới, thêm vào
đó là xem xét tới tình trạng cung cấp của hệ thống y tế

◎ Yêu cầu tới toàn Hokkaido

Thời gian: Tới khi Lệnh tình trạng khẩn cấp được gỡ bỏ

＜Yêu cầu tới người dân và người đang tạm trú tại Hokkaido＞

■ Hạn chế đi lại tới các khu vực áp dụng Lệnh tình trạng khẩn cấp
■ Trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao

・Hạn chế đi lại tới các tỉnh thành có yêu cầu hạn chế đi lại từ chính quyền
■ Hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm
・Hạn chế các buổi ăn uống…
・Thực hiện triệt để đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế nguy cơ lây nhiễm
khi tiếp xúc với người có khả năng chuyển nặng
＜Yêu cầu tới các doanh nghiệp＞
・Thực hiện triệt để phòng tránh khả năng lây nhiễm
・Telework, chia nhỏ thời gian làm việc, thời gian tới công ty…

