Mục đích

Liên quan về sự lây nhiễm Covid-19
Phân loại cấp độ ở Hokkaido
（Tổng quát）

○Việc tiêm chủng đang tiếp diễn, thì sự lây nhiễm sẽ được ngăn chặn, giảm căng thẳng về mặt y tế, phục hồi
cuộc sống hàng ngày, và các hoạt động kinh tế sẽ được thúc đẩy dần.

○Trong khi theo dõi số người mới mắc bệnh, tập trung vào công tác khám chữa bệnh và phân tích, đánh giá tình
hình lây nhiễm. Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng chống lây nhiễm.
Vị trí của từng cấp độ

Cấp độ 0

（Số người nhiễm bằng 0）Số người nhiễm có thể duy trì ở mức 0

Cấp độ 2
Cấp độ 3

（Cấp độ cần cảnh giác）Số người mắc bệnh tăng, gánh nặng y tế bắt đầu xảy ra

Cấp độ 1

Cấp độ 4

（Cấp độ nên duy trì） Chăm sóc y tế tổng quát được bảo đảm ổn định, đang đối phó với Covid-19

（Cấp độ mà các biện pháp cần được tăng cường）Chăm sóc y tế tổng quát phải được hạn chế ở mức độ đáng kể
（Cấp độ cần tránh） Ngay cả khi việc chăm sóc y tế bị hạn chế, vẫn không thể đối ứng với Covid-19

Hoạt động đối tượng khu vực

○Theo nguyên tắc, vận dụng các cấp độ sẽ được thực hiện cho thành phố Sapporo, đồng thời bao gồm tất cả các khu vực trong
Hokkaido. Xem xét sự lây nhiễm khi đi làm cũng như đi học ở trong thành phố Sapporo, các biện pháp sử dụng trong
Sapporo sẽ được xem xét và thực hiện vào các thành phố, thị trấn, thôn xung quanh.
○Theo dõi tình hình lây nhiễm trong khu vực, xem xét mức độ lây lan và xem xét các biện pháp giới hạn trong khu vực.
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Điều kiện về mức cảnh báo và các biện pháp cơ bản

Cấp độ

０
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Điều kiện về mức cảnh báo

Trong 1 khoảng thời gian nhất định (2 tuần) liên tiếp có các ngày ○Thực hiện và thúc đẩy các biện pháp cơ bản phòng tránh dịch
không xuất hiện ca bệnh mới
bệnh
Xuất hiện rải rác các ca nhiễm bệnh mới trên toàn tỉnh
Đạt tất cả các điều kiện sau đây:
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Các biện pháp cơ bản

①Tỷ lệ sử dụng giường bệnh (hoặc giường bệnh nặng) vượt
mốc 20%
②Số ca nhiễm mới vượt mốc 15 người/10 vạn người/1 tuần
③Số người dưỡng bệnh vượt mốc 20 người/10 vạn người
Tỷ lệ sử dụng giường bệnh (hoặc giường bệnh nặng) vượt mốc
50%
Nguy cơ tỷ lệ sử dụng giường bệnh vượt quá mốc 100%

○Thực hiện và thúc đẩy các biện pháp cơ bản phòng tránh
dịch bệnh, đặc biệt lưu ý trong các trường hợp và tình
huống có khả năng lây nhiễm cao

○Yêu cầu tránh tối đa các trường hợp và tình huống có khả
năng lây nhiễm cao
○Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp trong 1 thời gian
nhất định (2 tuần trở lên), tăng mức độ cảnh báo, yêu cầu
phát đi cảnh báo về các biện pháp phòng bệnh
○Trường hợp dịch bệnh lan mạnh, tăng mức cảnh báo lên
mức 3, đồng thời kiến nghị với chính phủ để phát đi Lệnh
tình trạng khẩn cấp

○Yêu cầu các giới hạn và biện pháp mạnh hơn theo quy định
về Tình trạng khẩn cấp

○Yêu cầu các giới hạn mạnh hơn để phòng chống dịch

（VD）Hạn chế ra ngoài, nghỉ kinh doanh, dừng tổ chức sự
kiện, thay đổi lịch trình các loại phương tiện công cộng, giới hạn
số người đi làm tại các doanh nghiệp

◆Sử dụng các công cụ tính toán tỷ lệ sử dụng giường bệnh, tốc độ lây lan, tỷ lên ca bệnh mới… để đưa ra quyết định nâng mức cảnh báo
◆Suy xét trên các ảnh hưởng từ Biến thể virus, cũng như tốc độ lây lan để nâng mức cảnh báo lên sớm hơn so với tiêu chuẩn
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