
Về đối sách từ sau ngày 16 tháng 5

▽ Ngày 15 tháng 5 kết thúc thời gian phòng chống tái bùng phát xét theo tình hình số bệnh nhân trở nặng cần nhập viện được

kiểm soát ở một ngưỡng nhất định.

Thêm nữa, hủy bỏ hạn chế số lượng người sử dụng quán ăn nhà hàng do tình hình không tìm thấy các ổ lây nhiễm tại các quán ăn nhà

hàng. 

▽ Mặc khác, duy trì 4 đối sách chủ lực dựa theo đặc trưng của làn sóng lây nhiễm thứ 6 và cũng tiếp tục yêu cầu cư dân của tỉnh triệt để

thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản vì tình hình không cho phép lơ là chủ quan

do số lượng người dương tính mới trên cả nước không giảm xuống.

Kết thúc thời gian phòng chống tái bùng phát

1

Trọng điểm của các đối sách từ nay về sau

① Đẩy nhanh tiến độ

tiêm mũi 3 vắc-xin
③ Duy trì công việc, phòng lây

nhiễm ở các viện dưỡng lão・cơ

sở chăm sóc người khuyết tật.

② Các biện pháp phòng

chống lây nhiễm tại các

trường học・nhà trẻ

④ Xúc tiến hơn nữa

telework v.v…4đối sách chủ lực

【Từ sau 16/5】

▶ Duy trì 4 đối sách chủ lực

Tiếp tục duy trì công tác hiện hành

Yêu cầu Hiện hành（thời gian phòng chống tái bùng phát） Từ sau 16/5 （Kết thúc thời gian phòng chống tái bùng phát）

Dân cư

Quán ăn, 

nhà hàng

Tránh tiệc tùng theo nhóm ngồi chung bàn trên 5 người

khi ăn uống ở quán. Hủy bỏ

▶ Hủy bỏ hạn chế số lượng người sử dụng quán ăn nhà hàng, tiếp tục duy trì các yêu cầu khác

（Trường hợp nhận thấy lây nhiễm có khuynh hướng lan rộng, các biện pháp thích hợp sẽ được xét đến.）

Chú trọng đến tầng lớp trẻ +Thực hiện

trôi chảy chích ngừa mũi 4



Nội dung yêu cầu đối với cư dân của tỉnh 【toàn tỉnh】

Từ sau ngày 16 tháng 5【sửa đổi】

【Yêu cầu căn cứ theo Điều 24 chương 9 Luật định】

○ Tránh tiệc tùng theo nhóm ngồi chung bàn trên 5 người khi ăn uống ở quán ăn, nhà hàng. → 【Hủy bỏ】

○ Triệt để thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản khi về quê, du lịch hay di chuyển qua lại giữa các tỉnh cũng như

hạn chế các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao tại nơi đến. 【Tiếp tục】

○ Những sự kiện có kèm theo ăn uống tiệc tùng (trừ giao hàng, take-out) yêu cầu tổ chức tại nơi có thực thi các biện pháp

phòng chống lây nhiễm thích hợp như các quán ăn nhà hàng có giấy chứng nhận.※1, cố gắng hành xử “không lây bệnh cho

người khác”, “không bị lây nhiễm” như tổ chức trong thời gian ngắn, tránh nói to, triệt để đeo khẩu trang khi nói chuyện.【Tiếp tục】

○ Hạn chế những hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao, triệt để thực thi các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản trong cuộc

sống hàng ngày※2 【Tiếp tục】

○ Tích cực hợp tác thực thi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do các cơ sở kinh doanh ăn uống yêu cầu. 【Tiếp tục】

○ Những cư dân không có triệu chứng nhưng cảm thấy bất an do nghi lây nhiễm cần phải xét nghiệm. 【Tiếp tục】
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※１：cơ sở kinh doanh có giấy chứng nhận theo chế độ cấp chứng nhận phòng chống corona”Chọn! Được chọn!”cho các quán ăn nhà hàng trong tỉnh Miyagi

※２：Nnhững ai chưa tiêm vắc-xin cần phải cẩn thận.


