
Ngày 28 tháng 5 năm 2020 (Reiwa 2) 

 

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH 

 

○ Tôi là IBARAGI RYUTA thống đốc tỉnh Okayama 

 

○ Vào ngày 25 tháng 5 vừa qua , Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp 

dựa trên Luật đặc biệt đã được gỡ bỏ trên toàn bộ các tỉnh thành. 

 

○ Một lần nữa tôi vô cùng cám ơn về sự hợp tác từ trước cho đến 

nay trong việc tổ chức phòng chống dịch,  không di chuyển ra 

ngoài tỉnh cũng như tránh đi đến những nơi hội tụ「３CHỮ MẬT」. 

 

○ Theo tình hình lần này , Tỉnh okayama đã thực hiện được việc 

phòng chống sự bùng nổ lây lan dịch bệnh, nhưng cũng đồng thời 

cũng đem lại ít nhiều sự ảnh hưởng về mặt kinh tế trong tỉnh 

chúng ta. 

 

○ Trong thời gian tới , việc cân bằng và duy trì tốt được giữa các 

hoạt động kinh tế và các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Virut 

mới Corona là điều thật sự cần thiết . 

 

○ Chính vì thế, trong khoảng thời gian từ 1/6 cho đến 18/6, yêu 

cầu mọi người thực hiện những việc sau đây. 

 

○ Đầu tiên,  về việc đi ra ngoài ,  gồm có 4 điều: 

 

1. Hạn chế có thể việc di chuyển sang các tỉnh HOKKAIDO, 

SAITAMA, CHIBA, TOKYO, KANAGAWA để du lịch cũng như về 



quê khi không cần thiết khẩn cấp. 

Thật sự cẩn trọng về việc di chuyển đến các tỉnh như KYOTO, 

OSAKA, HYOGO từ ngày bãi bỏ lệnh khẩn cấp cho đến ngày 

11 tháng 6. 

Khi di chuyển sang các tỉnh khác (ngoài các tỉnh nêu trên) thì 

cần xác nhận tình trạng dịch bệnh của tỉnh đó cũng như các 

thông tin liên quan được đưa ra từ các tỉnh. 

 

2. Tránh đi đến những nơi hội tụ các yếu tố là nơi TẬP TRUNG 

ĐÔNG NGƯỜI・nơi KHÔNG GIAN KÍN・nơi TIẾP XÚC THÂN 

MẬT . Đặc biệt ,trong số các ngành nghề dễ phát sinh các tụ 

điểm , cụm nhóm, tránh đi đến những cơ sở được dự đoán sẽ 

khó kiểm soát , bảo vệ sự an toàn nhất định trong giai đoạn 

này. 

 

3. Về việc đi ra ngoài , hãy thự hiện 「LỐI SỐNG MỚI」bằng 

cách như rửa tay ,mang khẩu trang thường xuyên,giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc với người khác… 

 

4. Về việc đi làm, tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm đi sự 

tiếp xúc giữa mọi người như việc thay đổi giờ làm chênh 

lệch nhau, làm việc tại nhà trong khả năng có thể. 

 

  Yêu cầu mọi người thực hiện 4 điều trên. Mặt khác, chúng ta 

cũng vừa xem xét đến nguy cơ nhiễm bệnh và từng bước một trở 

lại cuộc sống thường ngày là điều cần thiết quan trọng. Việc đầu 

tiên là sẽ tái mở cửa các hoạt động kinh doanh mua sắm, ăn uống 

ở trong tỉnh. 

 Vấn đề tham quan du lịch, chúng tôi cũng sẽ bắt đầu từ trong tỉnh 

trước tiên. 

 



〇 Tiếp theo , về phía tổ chức các hoạt động sự kiện, yêu cầu 3 

điểm sau đây: 

 

1. Thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh thích hợp dựa 

theo các hướng dẫn được quy định theo từng ngành nghề. 

 

2. Hạn chế các hoạt động mang quy mô toàn quốc như các sự 

kiện ngoài trời bao gồm 200 người trở lên, các hoạt động 

trong nhà bao gồm 100 người trở lên… 

Hoặc trong trường hợp tổ chức trong nhà thì hạn chế 1 nữa số 

lượng người tham gia so với sức chứa ban đầu. 

 

3. Khi tổ chức , để nắm rõ thông tin liên lạc thì cần phải lập danh 

sách các người tham gia . 

Tôi mong mọi người sẽ chấp hành 3 điều trên. 

 

〇 Trong thời gian tới, việc thực hiện các chính sách biện pháp để 

duy trì hoạt động kinh tế xã hội song song với việc chống lại Virut 

mới Corona là một việc tất yếu không thể thiếu. 

 

〇 Để bảo vệ cuộc sống và tính mạng của tất cả mọi người chúng 

tôi đang nổ lực dốc sức thực hiện các biện pháp phục hồi hoạt 

động kinh tế cũng như đảm bảo chế độ y tế kể từ bây giờ. 


