
Ngày 17 tháng 6 năm 2020(Reiwa2) 

 

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA 

◯ Tôi là IBAGAGI RYUTA thống đốc tỉnh Okayama. 

 

◯ Tôi rất cám ơn tất cả mọi người dân trong tỉnh về sự hợp tác thực hiện các 

chính sách tự hạn chế cách ly cũng như việc không di chuyển ra ngoài tỉnh trong 

suốt thời gian qua. 

 

◯ Từ ngày 19 tháng 6 ,cả nước cũng như tỉnh Okayama đã bước sang 1 giai 

đoạn mới .  Cho đến ngày 9 tháng 7 mọi người hãy lưu ý 1 vài điểm sau đây : 

 

◯ Trước tiên, về việc「đi ra ngoài」 

  Việc đi ra ngoài sẽ tự do trở lại, và các dịch vụ ăn uống, mua sắm sẽ được hoạt 

động lại như thường lệ. Tuy nhiên, việc đi lại những cơ sở phát sinh các tụ điểm 

thì cần xem xét cẩn trọng cũng như xác nhận tình hình biện pháp phòng chống 

dịch . 

 

◯ Tiếp theo ,về việc「di chuyển sang các tỉnh khác」 

 Không hạn chế việc về thăm gia đình cũng như công việc. 

 Về việc đi du lịch, Tôi khuyến khích mọi người hãy vui chơi trong tỉnh hoặc 

những tỉnh lân cận . 

 Trong trường hợp nào đi nữa, khi di chuyển sang các vùng tiếp diễn dịch 



bệnh ,yêu cầu mọi người hãy hành động thật thận trọng,xác định rõ các thông 

tin các tỉnh đó đưa ra cũng như tình hình diễn biến của nơi cần đến. 

 

◯ Cuối cùng,về việc thực hiện「lối sống mới」 

  Yêu cầu mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm ,thực hành 

「lối sống mới」 như giữ khoảng cách với người khác khi tiếp xúc ,triệt để việc 

mang khẩu trang,rửa tay thường xuyên khi đi ra ngoài. 

 

◯ Những yêu cầu đối với những cá nhân ,tổ chức sự kiện và chủ các cơ sở kinh 

doanh: 

 Yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng tránh 「3 chữ MẬT」và triệt để các 

biện pháp phòng chống truyền nhiễm thích hợp dựa trên nguyên tắc của từng 

ngành nghề . 

 Tiếp tục yêu cầu hạn chế việc tổ chức các sự kiện quy mô toàn quốc , các sự 

kiện trên 1000 người. 

 

◯ Tỉnh hiện nay đang đồng thời cố gắng ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh và dốc 

toàn lực thực hiện các biện pháp phục hồi kinh tế sau khi chịu ảnh hưởng lớn từ 

visut mới Corona. 

 Tôi hy vọng mọi người dân trong tỉnh cùng hợp tác chung tay duy trì hoạt 

động kinh tế xã hội ,thực hiện「lối sống mới」. 


