
          
Số ca nhiễm mới trong tỉnh Gifu tính trung bình trong 1 tuần đã vượt quá 

3.000 người/ ngày, tỷ lệ sử dụng giường bệnh là khoảng 50%,.. Điều này cho 

thấy tình trạng lây nhiễm đang gần chạm đỉnh của làn sóng lây nhiễm lần thứ 

7 vào mùa hè vừa qua. 
Cùng với đó, dịch bệnh đang có chiều hướng rơi vào tình trạng trầm trọng 

khi những người bệnh khác không phải bệnh nhân nhiễm Covid-19 “không 

thể được tiếp nhận chăm sóc/điều trị y tế ngay lập tức như thông thường vốn 

có”. 
Ngoài ra, nguy cơ vốn có của việc lây nhiễm cũng không thể xem nhẹ. 
Hơn nữa, hậu di chứng cũng để lại nguy cơ cao. Có những trường hợp bắt 

buộc phải đi đến viện tái khám trong gần 1 năm, hoặc phải nghỉ làm, nghỉ 

học,v.v. 
Tùy thuộc vào hành động của mỗi người trong chúng ta nhưng rất có thể 

chúng ta phải đón năm mới trong bầu không khí tồi tệ nhất như: không thể 

gặp được người muốn gặp vì chính bản thân hoặc người trong gia đình bị lây 

nhiễm, không thể cứu được tính mạng của những người bệnh trong khả năng 

cứu được do hệ thống y tế quá tải dẫn đến số ca bệnh cần xe cấp cứu nhưng 

không thể sử dụng được dịch vụ này gia tăng,v.v. 
Để tránh rơi vào tình trạng như trên, tỉnh Gifu quyết định “Tuyên bố tăng 

cường biện pháp phòng chống quá tải cho hệ thống y tế tỉnh Gifu”. 

Tuyên Bố Tăng Cường Biện Pháp Phòng Chống 

Quá Tải Cho Hệ Thống Y Tế Tỉnh Gifu 
(Trích Lược) 

Quyết định ngày 23/12/2022
Thời gian thực hiện: từ ngày 23/12/2022 đến ngày 22/1/2023

Ban Chỉ đạo Thực hiện Phòng chống Dịch Covid-19 tỉnh Gifu



 
Kính mong toàn thể cư dân tỉnh Gifu hãy đồng lòng thống nhất “Toàn 

Gifu”, cùng thực hiện triệt để các biện pháp dưới đây để bảo vệ bản thân, gia 

đình và những người quan trọng. 
＜Kính mong cư dân hợp tác thực hiện＞ 
〇 Nhanh chóng thực hiện tiêm vắc-xin phòng ngừa 
〇 Triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cơ bản 
〇 Chỉ sử dụng xe cấp cứu hoặc đến khám cấp cứu trong trường hợp thực 

sự cần thiết 
〇 Tránh những hành động dẫn đến việc lây nhiễm trên diện rộng như: đi 

đến những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, những nơi tổ chức sự kiện 
cuối năm, năm mới đông đúc,v.v. 

〇 Tránh việc nói to và ăn uống trong thời gian dài ở các quán ăn, nhà 
hàng,… Thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang khi nói chuyện 

〇 Cần xem xét thận trọng, bao gồm cả việc tạm thời không tham gia tiệc 
ăn uống có đông người lớn 

〇 Cần xem xét thận trọng, bao gồm cả việc tạm thời không tham gia các 
sự kiện tổ chức quy mô lớn  


