
 

 

（ベトナム語） 

 

THÔNG ĐIÊP̣ TỪ THỐNG ĐỐC TỈNH 

VỀ “TUYÊN BỐ TÌNH TRAṆG KHẨN CẤP” CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN TỚI 

BÊṆH TRUYỀN NHIỄM VIRUS CORONA CHỦNG MỚI 

 

(Sau khi nhâṇ đươc̣ thông tin “Tuyên bố tình traṇg khẩn cấp”) 

1. Ngày hôm nay 7/4, Chính phủ đa ̃chính thức “Tuyên bố tình traṇg khẩn cấp”. 

2. Măc̣ dù tỉnh Shimane không phải là khu vưc̣ đối tươṇg khoanh vùng nhưng để phòng chống 

và ngăn chăṇ sư ̣lây lan của dic̣h bêṇh này, Thống đốc mong muốn người dân toàn tỉnh vâñ 

phải cùng hơp̣ lưc̣ chấp hành nghiêm chỉnh các biêṇ pháp phòng tránh như từ trước đến nay. 

3. Đối với tỉnh Shimane, người dân toàn tỉnh hãy luôn ý thức nỗ lưc̣ để trước hết đảm bảo ưu 

tiên an toàn sức khỏe của bản thân, ngoài ra cũng phải cố gắng thưc̣ hiêṇ các biêṇ pháp phòng 

tránh lây nhiêm̃ cho côṇg đồng. 

 

(Lời nhắn gửi tới người dân toàn tỉnh) 

4. Đối với người dân toàn tỉnh, Thống đốc mong muốn moị người hãy theo dõi các nguồn thông 

tin chính thống vả chính xác để dưạ vào đó có thể bình tiñh đưa ra các hành đôṇg hơp̣ lý. 

5. Bên caṇh đó, Thống đốc cũng yêu cầu người dân toàn tỉnh tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ triêṭ để các biêṇ 

pháp phòng tránh lây nhiêm̃ cơ bản như phải rửa tay thường xuyên, chấp hành nghiêm chỉnh 

các biêṇ pháp chào hỏi giao tiếp xa ̃hôị an toàn, tránh không gian kín, các điạ điểm tâp̣ trung 

đông người, tránh giao tiếp gần gũi quá mức so với khoảng cách an toàn,... 

6. Ngoài ra, ĐĂC̣ BIÊṬ LƯU Ý haṇ chế tối đa sư ̣di chuyển đi laị không cần thiết, không khẩn 

cấp tới 7 tỉnh thành hiêṇ đang là khu vưc̣ đối tươṇg khoanh vùng bao gồm Tokyo, Saitama, 

Chiba, Kanagawa, Osaka, Hyogo, Fukuoka. 

 

(Lời nhắn gửi tới người dân ngoaị tỉnh) 

7. Như thông điêp̣ từ Thủ tướng Chính phủ đa ̃nêu rõ trước đây: “Taị tất cả các điạ phương, 

người già có nguy cơ mắc bêṇh chuyển biến năṇg rất đông. Bởi vâỵ, để giảm thiểu tối đa nguy 

cơ lây nhiêm̃, yêu cầu người dân các khu vưc̣ nghiêm khắc haṇ chế viêc̣ di chuyển tới các tỉnh 

thành khác.” Đaị diêṇ cho tỉnh Shimane, chúng tôi khẩn thiết mong muốn những người hiêṇ 

đang cư trú taị các tỉnh thành nơi yêu cầu người dân tư ̣haṇ chế viêc̣ ra ngoài, bao gồm cà 7 

khu vưc̣ đối tươṇg khoanh vùng trong thời điểm này, có thể haṇ chế triêṭ để các chuyến đi, du 

lic̣h, hồi hương,...mà phải vươṭ qua ranh giới các tỉnh.  


