
Do số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Sapporo tăng nhanh nên số bệnh nhân nhập viện đã tăng 
cao kỷ lục. Vì vậy, những bệnh nhân cần cấp cứu cũng không thể nhập viện trong thời gian khẩn cấp, cần 
di chuyển tới các cơ sở y tế thuộc khu vực lân cận. 

Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn, sẽ có nhiều bệnh nhân không nhập viện được và nằm chờ tại gia, tình 
huống xấu nhất xảy ra là qua đời trong lúc chờ nhập viện. 

Tại thành phố Sapporo, tính mạng của người dân đang bị đe dọa và chính quyền nhận thấy đây là  tình 
trạng khẩn cấp về hệ thống cung cấp dịch vụ y tế. Hệ thống y tế ở Sapporo đã ở mức giới hạn. 

Để ngăn chặn sự mất cân bằng của hệ thống y tế và bảo vệ cuộc sống của người dân, chúng tôi ban 
hành "Tuyên bố khẩn cấp đối với Hệ thống y tế thành phố Sapporo". 

Chúng tôi tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp hạn chế lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu 
trang, khử trùng và giữ khoảng cách xã hội. Ngoài ra, vui lòng triệt để hạn chế ra ngoài và thực hiện các 
hành động để giảm  tối đa nguy cơ lây nhiễm. Cảm ơn bạn đã sự hợp tác của bạn trong cuộc chiến phòng 
bệnh này. 

Sự lây lan của dịch bệnh đang phức tạp bao giờ hết và tình hình vô cùng nghiêm trọng, nhưng các tổ 
chức liên quan sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để bảo vệ tính mạng của công dân. 
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1 Hạn chế tối đa việc di chuyển trong thành phố Sapporo cũng như từ các địa phương khác tới và đi khỏi 
Sapporo: 
〇 Cụ thể, ngoại trừ các hoạt động cấp thiết như đi bệnh viện, mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống, đi 
làm, hoạt động thể dục thể thao… Yêu cầu hạn chế tối đa việc di chuyển trong thành phố Sapporo, cũng như từ 
các địa phương khác tới và đi khỏi Sapporo. 
〇Khi xuất hiện các biểu hiện khác thường về sức khỏe cá nhân, yêu cầu hạn chế ra ngoài, cũng như giữ khoảng 
cách và giảm tránh tối đa các nguy cơ lây nhiễm khi cần tiếp xúc với người có khả năng chuyển bệnh nặng 
(người cao tuổi, người có bệnh nền…) 

 
2  Thực hiện các hành động để giảm tránh nguy cơ lây nhiễm trong các hoạt động ăn uống, tiệc tùng… 
〇Các chuyên gia cho rằng, giọt bắn xảy ra khi tiếp xúc gần trong các buổi tiệc là nguyên nhân lớn dẫn tới lây 
lan dịch bệnh. Nhằm hạn chế lây nhiễm tới xung quanh , hãy thực hiện “Im lặng khi ăn uống”, hạn chế số lượng 
người tham gia (dưới 4 người), kéo dài trên 2 giờ, sử dụng đồ uống có cồn, nói chuyện lớn… đặc biệt hãy thực 
hiện đeo khẩu trang khi ăn uống. 
〇Hạn chế tiệc ăn uống với người không cùng sinh sống (áp dụng trong thành phố Sapporo) 


