
          
Tỉnh Gifu đã ban hành “Tuyên bố tăng cường biện pháp phòng chống quá 

tải cho hệ thống y tế” vào ngày 23/12 và đã nỗ lực hết sức để thực hiện. 
Bước vào tháng 1, gánh nặng y tế của tỉnh về tổng thể vẫn không giảm, 

tình trạng “không thể được tiếp nhận chăm sóc/điều trị y tế ngay lập tức như 

thông thường vốn có” tiếp diễn một cách nghiêm trọng do dịch cúm mùa sau 

3 mùa yên ắng đang lan tràn trở lại cùng với COVID-19,… 
Trong tình hình này, tỉnh quyết định gia hạn thời gian thực hiện “Tuyên 

bố tăng cường biện pháp phòng chống quá tải cho hệ thống y tế” dự kiến hết 

hạn vào ngày 22 tháng này. 
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 kề bên.  
＜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 
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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  

 


