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THÔNG ĐIE�̣ P CU� A THO NG ĐO C 

 

〇 Tôi là IBARAGI RYUTA tho� ng đo� c tı̉nh Okayama. 

 

〇 Vào ngày hôm qua , Tı̉nh Okayama đã na-m trong đo� i tượng các tı̉nh 

được gỡ bỏ thông báo lệnh kha4n ca�p. Cho đe�n hôm nay,  một la6n nữa tôi 
ra� t cám ơn sự hợp tác của ta� t cả mọi người dân đã chung tay hợp tác 
thực thi các chı́nh sách phòng cho� ng dịch bệnh thı́ch hợp, hạn che�  to4  

chức các sự kiện,thực hiện chı́nh sách phòng tránh 「3 CHƯ;  MA�̣ T」,cũng 

như việc hạn che�  ra ngoài. 
 

〇 Tuy nhiên, chúng ta không nên chủ quan , lơ là , gây tái lây lan dịch 

bệnh,tránh làm lãng phı́ sự no4 i lực ,hợp tác của mọi người từ trước đe�n 
nay. Trong nước hiện nay va>n còn một so�  tı̉nh thành thuộc khu vực cảnh 
cáo đặc định, theo tı̀nh hı̀nh đó thı̀ chúng ta va>n tie�p tục duy trı̀ thực hiện 
các phương châm từ trước đe�n nay. 
 

〇 Yêu ca6u mọi người tuyệt đo� i không đi đe�n nơi hội tụ 「3 CHƯ;  MA�̣ T」
đo6 ng thời hạn che�  đe�n mức có the4  việc di chuye4n sang các tı̉nh khác đe�n 
he� t tháng 5. 
 

〇 Đo6 ng thời , tôi mong mọi người hãy thực hiện 「LO I SO NG MƠD I」vı́ 

dụ như giữ khoảng cách với người khác, cũng như việc mang kha4u trang 
khi đi ra ngoài. 



 

〇 Ve6  việc đi làm tại công ty, yêu ca6u tie�p tục thực hiện giảm việc tie�p 

xúc giữa mọi người như là saFp xe�p thời gian làm lệch nhau, che�  độ làm 
việc tại nhà trong phạm vi có the4 . Hơn nữa, triệt đe4  các biện pháp phòng 
cho� ng dịch bệnh tại nơi làm việc. 
 

〇 Yêu ca6u các cơ sở va>n hoạt động kinh doanh thực hiện chı́nh sách 

phòng cho� ng dịch thı́ch hợp như đã thực hiện từ trước cho đe�n giờ. Đặc 
biệt, những cơ sở chăm sóc người cao tuo4 i có báo cáo phát sinh tụ nhóm 
ở các tı̉nh khác và có nguy cơ maFc nhie>m nặng, yêu ca6u thực hiện triệt đe4  
các biện pháp phòng cho� ng dịch bệnh đặc biệt. 
 

〇 Đe4  cân ba-ng được các hoạt động kinh te�  và chı́nh sách phòng cho� ng 

lây lan dịch bệnh thı̀ việc vừa theo dõi chuye4n bie�n tı̀nh hı̀nh và từng 
bước một tái to4  chức các hoạt động là việc ca6n thie� t. 
 

〇Trong thời gian này , mong mọi người hãy hành động một cách ca4n 

thận , vı̀ bảo vệ tı́nh mạng của bản thân mı̀nh và bảo vệ tı́nh mạng của 
những người xung quanh. Ra� t mong nhận được thông cảm và hợp tác từ 
mọi người. 
 


