THÔNG BÁO KHẨN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ
THỐNG Y TẾ TRONG HOKKAIDO
Tại Hokkaido, chịu ảnh hưởng một phần từ các biến thể virus mới, diễnbiến
của dịch bệnh (COVID-19) đang ngày càng trở nên phức tạp. Đặc biệt, ngày
13/05, theo thống kê có tổng số lượng ca nhiễm mới cao kỷ lục (712 ca).
Đứng trước tình trạng này, việc duy trì hoạt động khám chữa bệnh và các
chức năng cơ bản của các bệnh viện trong tỉnh là hết sức khó khăn, đặc biệt là
các địa phương không có nguồn lực y tế mạnh. Các ca bệnh cần nhập viện
không thể nhập viện, các ca cấp cứu không thể thực hiện kịp thời… là các tình
xuống xấu có thể xảy ra, việc khám chữa bệnh hoàn toàn bị đình trệ.
Đây là hiện trạng cực kỳ nguy hiểm với hệ thống y tế trong tỉnh.
Để bảo vệ hệ thống y tế, cũng như tính mạng của người dân, chúng tôi phát đi
THÔNG BÁO KHẨN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG Y TẾ.
Đối với mỗi người dân Hokkaido, vui lòng tuân thủ những điểm sau
đây,nhằm bảo vệ chính mình và người thân, cũng như bảo vệ hệ thống y tế
trong tỉnh.
Ngoài việc tuân thủ các quy tắc như đeo khẩu trang, rửa tay, khử độc, giữ
khoảng cách cộng đồng, hãy thực hiện thêm các điều sau đây:

⚫ HẠN CHẾ RA KHỎI NHÀ
⚫ ĐẶC BIỆT, HẠN CHẾ RA KHỎI NHÀ CÁC
NGÀY CUỐI TUẦN
⚫ KHÔNG RA NGOÀI SAU 8 GIỜ TỐI
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THỐNG ĐỐC HOKKAIDO SUZUKI NAOMICHI
HỘI TRƯỞNG HỘI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HOKKAIDO
YAMAGUCHI KOTARO
HỘI TRƯỞNG HỘI CÁC ĐỊA PHƯƠNG HOKKAIDO TANANO TAKAO
HỘI TRƯỞNG HỘI Y SĨ HOKKAIDO
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