
（ベトナム語） 

 

Gửi tới nhân dân toàn tỉnh, 

 

Ngày hôm nay, “Nhóm chuyên trách ứng phó với Virus Corona của Chính phủ” đa ̃ban 

hành “Tuyên bố tình traṇg khẩn cấp” mở rôṇg trên toàn quốc, bao gồm tất cả 47 tỉnh thành 

trong đó có tỉnh Shimane.  

Tôi nghi ̃rằng đây thưc̣ sư ̣là môṭ đôṇg thái rất maṇh me ̃và cấp thiết của Chính phủ nhằm 

ngăn chăṇ tình traṇg lây nhiêm̃ toàn quốc như hiêṇ nay. 

Đối với tỉnh Shimane, tuân theo chỉ thi ̣ của Chính phủ và biêṇ pháp đăc̣ biêṭ đươc̣ ban 

hành, dưạ trên tình hình tỉnh hiêṇ taị, tôi nghi ̃rằng đây là thời điểm chúng ta nên tiến 

hành thưc̣ hiêṇ các đối sách nhanh chóng. 

 

Đối với người dân toàn tỉnh, thứ nhất, trong khoảng thời gian này cần haṇ chế ra ngoài 

tới mức tối đa, chỉ trừ những lúc thưc̣ sư ̣cấp thiết để duy trì sinh hoaṭ cơ bản. Thứ hai, 

sắp tới se ̃bước vào chuỗi ngày nghỉ dài nhất của Quốc gia, tôi mong muốn các baṇ haṇ 

chế di chuyển tới các tỉnh thành khác khi không cần thiết không khẩn cấp. 

Cu ̣thể hơn, đối với yêu cầu thứ nhất đươc̣ nêu ra phía trên, các ví du ̣đươc̣ coi là viêc̣ duy 

trì sinh hoaṭ cơ bản (không phải là đối tươṇg của chính sách haṇ chế ra ngoài) bao gồm 

các hoaṭ đôṇg như sau: đi thăm khám ở bêṇh viêṇ hoăc̣ các cơ sở y tế; ra ngoài mua các 

nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc, thưc̣ phẩm; phải di chuyển, đi làm ở những nơi quan troṇg; 

v...v...Tuy nhiên, những hoaṭ đôṇg như đi chơi, đi du lic̣h, tản bô,̣...đều là các hoaṭ đôṇg 

cần haṇ chế tối đa trong thời kì này. 

 

Bên caṇh đó, hiêṇ taị, do viêc̣ đi hoc̣ của trẻ không thuôc̣ diêṇ các hoaṭ đôṇg cấp thiết để 

duy trì sinh hoaṭ cơ bản nên các em hoc̣ sinh, trẻ em nói chung cũng đươc̣ yêu cầu không 

tới trường trong khoảng thời gian này.  

Bởi vâỵ, để tránh gây ra sư ̣hỗn loaṇ khó kiểm soát trong tình hình hiêṇ taị, chúng tôi yêu 

cầu tất cả cán bô ̣trưc̣ thuôc̣ các cơ sở giáo duc̣ toàn tỉnh đóng cửa taṃ thời càng sớm càng 

tốt. Nôị trong 2 tuần tới (từ 20/4-6/5), chúng tôi dư ̣điṇh se ̃cho taṃ ngừng hoaṭ đôṇg tất 

cả các trường tin̉h lâp̣ (bao gồm cả cấp THPT và THPT hỗ trơ ̣đăc̣ biêṭ). Ngoài ra, tất cả 



các trường mâũ giáo, tiểu hoc̣, trung hoc̣ cơ sở, trung hoc̣ phổ thông quốc lâp̣, công lâp̣, 

tư lâp̣ cũng se ̃phải taṃ ngừng hoaṭ đôṇg như vâỵ. Rất mong đươc̣ sư ̣hơp̣ tác của moị 

người.  

 

Đồng thời, để tránh tình traṇg quá tải có thể phát sinh trong tỉnh và để bảo vê ̣sức khỏe, 

tính maṇg toàn dân, chúng tôi cũng đang nỗ lưc̣ hết sức để đảm bảo năng lưc̣ đối ứng của 

các cơ sở y tế, bêṇh viêṇ. 

 

Ngày 16/4/2020 

Thống đốc tỉnh Shimane  

 Maruyama Tatsuya 

 


