Kêu gọi phòng chống tái bùng phát dịch bệnh Covid-19
trên diện rộng
～Gửi đến toàn thể người dân ở tỉnh Hokkaido, người dân ở TP Sapporo ～
Trong lúc cả nước đang phải trải qua sự bùng phát đột ngột của dịch bệnh
Covid-19, thì tỉnh Hokkaido và thành phố Sapporo, với sự thông cảm và sự
hợp tác của người dân, đến thời điểm hiện tại dù không có tình trạng bùng phát
dịch bệnh, nhưng với xu hướng gia tăng của chủng virut đột biến mang mối
nguy hiểm mới, tình trạng không thể đoán trước được điều gì sẽ tiếp tục diễn
ra.
Trên hết, trước tình trạng các cơ sở y tế của thành phố Sapporo liên tục xảy
ra khó khăn, dẫn đến khả năng sau này nếu dịch bệnh tái bùng phát trên diện
rộng, sự chăm sóc y tế khẩn cấp dành cho những trường hợp liên quan đến tính
mạng con người như tai nạn giao thông hay bệnh cấp tính sẽ có thể không được
thực hiện.
Trong cuộc chiến lâu dài đến tận bây giờ này, dù đã tạo gánh nặng cho mọi người
dân, nhưng để tránh sự nguy hiểm của việc tái bùng phát dịch bênh trên diện rộng
mà quốc gia đang đối mặt và chuẩn bị cho một môi trường nơi mà người dân có thể
an tâm tiêm Vacxin, bây giờ là một thời điêm hết sức quan trọng.
Điều mong muốn với người dân ở tỉnh Hokkaido, người dân ở TP Sapppro
không phải là một biện pháp nào mới. Mỗi người dân, thông qua việc nhìn lại
và thực hiện tiếp những biễn pháp đã ban hành, sẽ giúp ngăn ngừa sự tái bùng
phát của dịch bệnh. Một lần nữa, rất mong sự thấu hiểu và hợp tác của toàn thể
người dân.
Hạn chế việc di chuyển, đi lại không cần thiết trong TP Sapporo
Trước khi ra ngoài, xin hãy tìm hiểu nơi đến và nội dung hoạt động là gì, cùng với đó
là xem xét cẩn thận những biện pháp có thể hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, cho
đến ngày 14/5, nếu không thể hạn chế nguy cơ lây nhiễm, xin vui lòng hạn chế việc di
chuyển, đi lại không cần thiết trong TP Sapporo.
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２ Thực hiện triệt để các hành động phòng chống dịch bệnh từ những hành động
đơn giản nhất.
Dù chủng virut đột biến được cho là có khả năng lây nhiễm dịch bệnh nhanh hơn,
nhưng những biện pháp phòng chống từ trước đến nay không thay đổi. Những hành
động phòng chống dịch bệnh như là đeo khẩu trang và rửa tay hay dùng cồn sát
khuẩn, trong thời điểm này xin mọi người tiếp tục thực hiện triệt để những hành
động này
Thực hiện các hành động hạn chế nguy cơ lây nhiễm tại các tụ điểm ăn uống.
Tại các tụ điểm ăn uống, dù thế nào cũng có việc tháo khẩu trang, làm tăng khả năng
lây nhiễm bệnh do lây lan qua đường hô hấp. Để tránh lây nhiễm cho người khác, trong
lúc dùng bữa, xin vui lòng thực hiện những hành động hạn chế nguy cơ lây nhiêm như là
ngồi chung dưới 4 người, hạn chế ngồi lâu, uống say, nói chuyện to, cùng với đó là đeo
khẩu trang khi nói chuyện.
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