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Hết hạn「 Tuyên bố đẩy mạnh đối phó BA.5 」

Tài liệu 2

▽ Xét thấy tình hình lây nhiễm có chiều hướng giảm xuống thấp hơn so với chuẩn ban hành do nhà nước chỉ định,
「 Tuyên bố đẩy mạnh đối phó BA.5 của Miyagi 」có thời hạn đến cuối tháng 9 sẽ chấm dứt đúng như hạn định.
→ Mặc khác, do tình trạng không thể không chống dịch khi hiện nay vẫn có số lượng đáng kể người nhiễm mới, do quan
ngại dịch sẽ tái bùng phát bởi biến thể mới, tỉnh vẫn tiếp tục yêu cầu thực hiện các nội dung phòng dịch cơ bản.
Các nội dung yêu cầu chủ yếu từ sau ngày 1/10

Chuẩn ban hành do nhà nước chỉ định

✓Triệt để thực hiện biện pháp phòng lây nhiễm cơ bản.
✓Hạn chế các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao.
✓Khuyến khích sớm tiêm vắc-xin.
✓Sử dụng Trung tâm hỗ trợ người dương tính (ngoài đối tượng
trình báo lây nhiễm)
✓Không tùy tiện đi khám cấp cứu, gọi xe cấp cứu.

① Tỉ lệ sử dụng giường bệnh nói chung vượt quá 50%
hoặc vượt quá kỳ cao điểm mùa đông năm ngoái (đợt lây
nhiễm thứ 6)
② Người nhập viện có triệu chứng tầm trung trở lên

Đối với cư dân

Chuẩn「 Tuyên bố đẩy mạnh đối phó BA.5 」

Tỉ lệ sử dụng giường bệnh tỉnh ta
Chỉ số mới nhất（28/9）

50.0%
269 giường / 538 giường

17.9%
107 giường / 597 giường

Chú ý: Tỉ lệ sử dụng giường bệnh vào quá kỳ cao điểm
mùa đông năm ngoái của tỉnh ta là 44.2％. Thêm nữa, tất
cả người nhập viện có triệu chứng tầm trung trở lên.

Chấm dứt tuyên bố vào cuối tháng 9

Đối với chủ doanh
nghiệp

Lúc ra tuyên bố（5/8）

✓Xúc tiến làm việc tại nhà (telework)v.v…
✓Triệt để chống lây nhiễm ở nơi cộng cộng, sự kiện v.v…
✓Tuân thủ các chỉ dẫn phòng dịch cho từng ngành nghề.
✓Duy trì hoạt động dựa theo kế hoạch làm việc.

Nội dung yêu cầu đối với cư dân của tỉnh 【toàn tỉnh】
Từ sau ngày 1 tháng 10
○ Mỗi một cư dân phải triệt để thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản như thông thoáng khí hiệu quả, đeo khẩu trang y tế, vệ sinh bàn
tay, ngón tay v.v…
○ Đeo khẩu trang đúng cách phù hợp với từng tình huống như nói chuyện ở khoảng cách gần.
○ Triệt để thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản khi di chuyển qua lại giữa các tỉnh cũng như tuân thủ các biện pháp phòng dịch được
yêu cầu tại nơi đến.
○ Khi ăn uống, tiệc tùng, cố gắng hành xử “không lây bệnh cho người khác”, “không bị nhiễm bệnh” như tránh nói to, kéo dài thời gian,
triệt để đeo khẩu trang lúc nói chuyện.
○ Khi ăn uống bên ngoài, hãy đến những quán ăn thực hiện biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thỏa đáng như các quán ăn nhà hàng có giấy
chứng nhận※. Hợp tác thực thi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do các cơ sở kinh doanh ăn uống yêu cầu.
※ 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
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Xét nghiệm đối với những cư dân không có triệu chứng nhưng cảm thấy bất an do nghi lây nhiễm.
Tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt.
Các phụ huynh hãy sắp xếp cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm vắc-xin trẻ em.
Khi về quê, du lịch, tham gia sự kiện lớn, hãy triệt để thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản .Đồng thời, tuân thủ các biện pháp phòng
dịch do chính quyền địa phương nơi đến hay ban tổ chức sự kiện yêu cầu
Hàng ngày cố gắng quản lý tình trạng sức khỏe. Trường hợp cảm thấy sức khỏe xấu đi dù chỉ một chút như sốt, ho, đau họng v.v… ngay
cả người nhà chung sống cũng hạn chế di chuyển, ra khỏi nhà.
Những ai không thuộc đối tượng trình báo lây nhiễm, hãy sử dụng Trung tâm hỗ trợ người dương tính.
Để bảo vệ bản thân và gia đình, hãy hạn chế những hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao.
Để giảm nhẹ gánh nặng cho ngành y tế, không tùy tiện gọi xe cấp cứu cũng như không tùy tiện đi khám cấp cứu.
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