
Yêu cầu đối với cư dân trong tỉnh liên quan đến 

“Tuyên bố đẩy mạnh ứng phó biến thể BA.5 ở Miyagi” 

 

Kể từ tháng 7 trở đi, số lượng dương tính mới nhiễm covid tại tỉnh chúng ta có chiều 

hướng tăng cao. Chúng ta hiện đang đối mặt với tình hình bùng phát lây nhiễm chưa từng 

có từ trước đến nay khi con số người mới nhiễm vào ngày 29 tháng 7 là 3711 người, đạt 

mức kỷ lục cao nhất cho đến hiện tại. Số người phải tỉnh dưỡng tại nhà cũng liên tục tăng 

đến mức kỷ lục chưa từng có. Gánh nặng y tế vì thế mà tăng không ngừng nghỉ và đang 

ở trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. 

 

   Ban chỉ đạo phòng chống dịch của chính phủ đã ra quyết định “Hỗ trợ các tỉnh thành 

vừa duy trì các hoạt động kinh tế xã hội vừa đối phó với tình trạng lây nhiễm lan rộng” 

trong khi vẫn bận tâm đến tình trạng số giường tiếp nhận bệnh sẽ chạm đến ngưỡng bảo 

hòa nếu tình trạng lây nhiễm tiếp diễn như nhiện này. Vì thế, đối với những tỉnh thành 

được công nhận gánh nặng y tế tăng cao trên mức qui định, tùy theo phán đoạn dựa trên 

tình hình thực tế, “Tuyên bố đẩy mạnh ứng phó biến thể BA.5” sẽ được ban hành, các 

tỉnh thành có thể kêu gọi・yêu cầu người dân và các doanh nghiệp hợp tác phòng chống 

dịch. Đồng thời, chính phủ cũng sẽ hỗ trợ địa phương trong công tác này. 

 

   Xét đến tình hình y tế căng thẳng hiện tại cộng thêm nguy lây nhiễm lan rộng do 

lượng người đi lại vào kỳ nghỉ hè, lễ Obon, tỉnh quyết định ban hành “Tuyên bố đẩy mạnh 

ứng phó biến thể BA.5 ở Miyagi”, yêu cầu dân cư trong tỉnh triệt để thực hiện các biện 

pháp phòng dịch cơ bản, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công tác ứng phó thích hợp 

để hạ thấp nguy cơ lây nhiễm.  

 

   Vậy nên tỉnh kêu gọi mọi người dân trong tỉnh và các doanh nghiệp thấu hiểu rằng 

tuyên bố lần này hướng tới việc giảm bớt căng thẳng y tế trong khi vẫn duy trì các hoạt 

động kinh tế xã hội cũng như nhằm bảo vệ sih mạng của chúng ta. Yêu cầu mọi người 

hợp tác hơn nữa thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản hướng đến việc giảm 

thiểu nguy cơ lây nhiễm.  
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