
        
Kể từ đầu tháng 11, mặc dù hầu như không phát hiện ra biến chủng mới 

nhưng số ca nhiễm trong tỉnh đang gia tăng mạnh mẽ vượt mức bình quân 
của cả nước, đến mức đã vượt quá đỉnh của làn sóng lây nhiễm lần 6. 

Trong thời gian tới, tỉnh đang lo ngại những điều dưới đây sẽ gia tăng hơn 
nữa và nếu vẫn tiếp tục đà lây nhiễm như hiện nay thì có khả năng lây nhiễm 
sẽ lan rộng trên quy mô chưa từng có từ trước đến nay. 
１．Đón một mùa đông với sự lây nhiễm gia tăng giống như đã trải qua suốt 

2 năm qua. 
２．Bên cạnh việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, thời điểm cuối năm nghỉ 

tết sẽ là cơ hội mọi người tập trung làm gia tăng lây nhiễm thêm 1 bậc. 
３．Lo ngại về việc lưu hành đồng thời cúm mùa và Corona. 

Một lần nữa, chúng ta hãy cùng tiếp tục dốc toàn lực thực hiện triệt để các 
biện pháp dưới đây, với phương châm "Toàn Thể GIFU" cùng hướng đến 
"kiểm soát lây nhiễm triệt để" và "phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội".  
＜Kính mong toàn thể cư dân tỉnh hợp tác thực hiện＞ 
〇 Xem xét 1 cách tích cực việc tiêm vắc-xin. 
〇 Cùng với việc nỗ lực tránh ăn uống đông người và kéo dài trong 

nhiều giờ, cũng cần cố gắng đeo khẩu trang khi ăn uống (im lặng khi 
ăn, đeo khẩu trang khi nói chuyện). 

〇 Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch cơ bản như đeo 

khẩu trang thích hợp, vệ sinh tay, tránh nơi đông người, lưu thông 
không khí, quản lý sức khỏe,v.v. 

Ngăn Chặn Triệt Để Sự Lây Lan  
Nhanh Chóng Dịch Bệnh  

(trích từ thông điệp của Thống đốc) 
Ngày 9/11



〇 Trước khi đi du lịch, tham gia các hoạt động giải trí hoặc đến thăm 

những người cao tuổi, người có bệnh lý nền hãy sử dụng xét nghiệm 
miễn phí. 

〇 Khi cơ thể không khỏe, hãy thực hiện triệt để việc "nghỉ ngơi" "cho 

phép nghỉ". 
〇 Chuẩn bị sẵn trong nhà bộ kit xét nghiệm, thuốc giảm đau hạ sốt, 

nhu yếu phẩm hàng ngày (như thực phẩm, v.v.).   


