
（ベトナム語） 

 

Gửi tới nhân dân toàn tỉnh, 

 

Ngày hôm qua, như các baṇ đa ̃biết, tỉnh Shimane đa ̃ghi nhâṇ ca nhiêm̃ virus corona chủng mới đầu tiên. 

Hiêṇ taị, Phòng bảo vê ̣sức khỏe thành phố Matsue đang nỗ lưc̣ tiến hành điều tra nguồn gốc, lô ̣trình nhiêm̃ 

bêṇh và xác nhâṇ những người có tiếp xúc gần với bêṇh nhân để ngăn chăṇ sư ̣lây lan trong côṇg đồng. 

Chính quyền tỉnh sau này cũng se ̃liên kết chăṭ che ̃với chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan để có 

thể cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng nhất tới toàn thể người dân. 

Bên caṇh đó, để có thể đối ứng kip̣ thời với các cuôc̣ thảo luâṇ từ phía người dân, chúng tôi quyết điṇh se ̃kéo 

dài thêm thời gian làm viêc̣ của cửa sổ tiếp nhâṇ tới 21h00 hàng ngày. 

 

Riêng đối với người dân toàn tỉnh hiêṇ nay, để phòng tránh sư ̣lây nhiêm̃ tâp̣ thể, chúng tôi cần các baṇ thưc̣ 

hiêṇ nghiêm ngăṭ quy tắc “3 KHÔNG” sau đây: 

KHÔNG SINH HOAṬ TRONG ĐIỀU KIÊṆ BÍ KHÍ 

KHÔNG TU ̣TÂP̣ NƠI ĐÔNG NGƯỜI 

KHÔNG TIẾP XÚC GIAO TIẾP QUÁ GẦN 

 

Ở thời điểm hiêṇ taị, tôi hoàn toàn hiểu đươc̣ trong các baṇ se ̃có những người đang vô cùng lo lắng cho sức 

khỏe của bản thân. Có rất nhiều bêṇh có triêụ chứng như sốt, ho, đau hoṇg giống bêṇh truyền nhiêm̃ virus 

corona chủng mới, nên nếu người dân phát hiêṇ ra bản thân hoăc̣ những người xung quanh có 1 trong 2 dấu 

hiêụ dưới đây, hãy lâp̣ tức liên hê ̣tới “Trung tâm thảo luâṇ với người về nước, người tiếp xúc” hiêṇ đang đươc̣ 

đăṭ taị 7 cơ sở trong tỉnh. 

(Triêụ chứng tiêu chuẩn) 

① Nếu có triêụ chứng cảm cúm và sốt cao trên 37,5 đô ̣liên tuc̣ từ 4 ngày trở lên (bao gồm cả trường hơp̣ 

phải uống thuốc ha ̣sốt). 

② Nếu cảm thấy cơ thể uể oải, tức ngưc̣ khó thở. 

Tuy nhiên, đối với nhóm người cao tuổi và nhóm người đa ̃có tiền sử bêṇh (bêṇh nền), nếu xuất hiêṇ các dấu 

hiêụ cảm cúm hay sốt liên tiếp 2 ngày trở lên, hoăc̣ cảm thấy cơ thể uể oải, tức ngưc̣ khó thở thì hãy liên hê ̣

với trung tâm ngay lâp̣ tức. 

 

Để có thể bảo vê ̣cho sư ̣an toàn, yên tâm của người dân, chính quyền tỉnh se ̃nỗ lưc̣ hết sức để vừa liên kết 

châṭ che ̃với chính phủ, các thành phố khu vưc̣, các cơ quan ban ngành liên quan vừa dốc toàn lưc̣ ngăn chăṇ 

sư ̣lây nhiêm̃ dic̣h trong côṇg đồng. 

Về phía người dân, các baṇ không cần quá lo lắng, hãy theo dõi câp̣ nhâṭ các thông tin chính xác và đối ứng 

môṭ cách bình tiñh, chúng ta nhất điṇh se ̃vươṭ qua đaị dic̣h này. 

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2020 

Thống đốc tỉnh Shimane Maruyama Tatsuya 


