
（ベトナム語） 

THÔNG ĐIÊP̣ TỪ THỐNG ĐỐC TỈNH 

Ngày 5/5/2020 

 

Gửi tới nhân dân toàn tỉnh, 

 

Ngày hôm qua (4/5/2020), Chính phủ đa ̃quyết điṇh se ̃tiếp tuc̣ kéo dài “Tuyên bố 

tình traṇg khẩn cấp” tới cuối tháng này, đồng thời do đươc̣ nhâṇ điṇh tình hình lây nhiêm̃ 

côṇg đồng không quá nguy hiểm, tỉnh Shimane cũng đươc̣ xếp vào nhóm các tỉnh thành 

đươc̣ phép giañ cách xa ̃hôị và hoaṭ đôṇg haṇ chế trong phaṃ vi cho phép. 

 

Tuân theo phương châm của Chính phủ, tỉnh Shimane se ̃nỗ lưc̣ hành đôṇg theo các 

đầu muc̣ dưới đây: 

 

1. Đối với nhân dân toàn tỉnh. 

Trước tiên, hãy vâñ tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách phòng chống lây nhiêm̃: 

① Hãy triêṭ để tuân thủ quy tắc “3 KHÔNG” với không gian kín, nơi đông 

người và tiếp xúc cư ̣li gần. 

② Hãy luôn nhớ rửa tay và đeo khẩu trang thường xuyên. 

③ Hãy luôn giữ khoảng cách nhất điṇh giữa người với người khi ra ngoài. 

 

Tiếp theo, hãy haṇ chế ra ngoài. 

① Hãy haṇ chế tối đa sư ̣di chuyển 2 chiều tới các tỉnh thành khác, haṇ chế 

những chuyến du lic̣h hay về quê không cần thiết, không khẩn cấp. 

② Hiêṇ taị, trong tỉnh đang phát sinh nhiều ổ dic̣h khác nhau, không phân biêṭ 

tuổi tác, moị người hãy haṇ chế tối đa viêc̣ ra ngoài, đăc̣ biêṭ không ghé các 

cơ sở tâp̣ trung đông người như các cửa hàng ẩm thưc̣ trên phố mua sắm 

trung tâm, các quán karaoke, khu livehouse (những nơi tổ chức chương trình 

ca nhac̣ sống), các cơ sở vâṇ đôṇg trong phòng, v...v... 

③ Taị những khu vưc̣ đang ban hành quy tắc “3 KHÔNG”, giống như từ trước 

đến nay, hãy haṇ chế lui tới và ra ngoài ở các điạ điểm này. 

④ Đối với những haṇg muc̣ di chuyển không bi ̣ haṇ chế trong quy điṇh, cần chú 

ý luôn tuân thủ chính sách phòng chống lây nhiêm̃ khi ra ngoài: áp duṇg quy 

tắc “3 KHÔNG”, đồng thời phải rửa tay và đeo khẩu trang thường xuyên, 

đảm bảo duy trì khoảng cách hơp̣ lý giữa bản thân và những người xung 

quanh. 

 



 

2. Phương pháp đối ứng với các trường THPT tỉnh lâp̣. 

Về các trường THPT tỉnh lâp̣, chưa thể khẳng điṇh đươc̣ rằng đa ̃giải quyết dứt điểm 

tình traṇg lây nhiêm̃ trong tỉnh, bởi vâỵ, để bảo vê ̣trẻ em và hoc̣ sinh khỏi nguy cơ lây 

nhiêm̃, thời gian nghỉ hoc̣ taṃ thời se ̃đươc̣ kéo dài tới 31/5. 

Ngoài ra, để đối ứng với sư ̣kéo dài thời gian taṃ nghỉ hoc̣ này, chúng tôi dư ̣điṇh se ̃

tiến hành kế hoac̣h “Đi hoc̣ theo daṇg phân bổ ngày tới trường” nhằm quan sát tình traṇg 

sức khỏe, chỉ dâñ sinh hoaṭ, xác nhâṇ và đưa chỉ thi ̣ đảm bảo tiến trình hoc̣ tâp̣ của hoc̣ 

sinh, v...v...theo lic̣h dưới đây: 

 Đối với các trường cấp 3 không thuôc̣ TP.Matsue và TP.Izumo: ngày 7,8/5. 

 Đối với các trường cấp 3 thuôc̣ TP.Izumo: ngày 12,13/5. 

Đồng thời, căn cứ vào tình hình lây nhiêm̃ trong khu vưc̣, nhằm phòng chống lây 

nhiêm̃ triêṭ để, ngoaị trừ khu vưc̣ thành phố Matsue, tất cả các trường cấp 3 đều se ̃theo 

kế hoac̣h tổ chức “Đi hoc̣ theo daṇg phân bổ ngày tới trường” từ 18/5 để giáo viên có thể 

hướng dâñ môn hoc̣. 

Trong khoảng thời gian này, hoc̣ sinh, nhi đồng nào cảm thấy lo lắng về nguy cơ bi ̣

lây nhiêm̃ và sơ ̣ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân cũng như gia đình thì có thể không 

tham gia buổi “Đi hoc̣ theo daṇg phân bổ ngày tới trường” này và cũng không bi ̣ tính là 

vắng măṭ. 

Bên caṇh đó, liên quan tới viêc̣ đa ̃phát hiêṇ ra ca nhiêm̃ bêṇh thứ 24 taị thành phố 

Matsue, chúng tôi vừa mở rôṇg tiến hành kiểm tra nhằm ngăn chăṇ sư ̣lây nhiêm̃ trên diêṇ 

rôṇg; bởi vâỵ, các trường cấp 3 tỉnh lâp̣ taị TP.Matsue taṃ thời trong thời điểm này se ̃

không áp duṇg chính sách “Đi hoc̣ theo daṇg phân bổ ngày tới trường”. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng mong nhâṇ đươc̣ sư ̣hơp̣ tác của các vi ̣ hiêṇ đang công tác 

taị các cơ sở giáo duc̣, trường cấp 3, cấp 2, tiểu hoc̣, mâũ giáo tư lâp̣, công lâp̣, quốc lâp̣ 

cũng se ̃tuân theo kế hoac̣h trên giống như trường cấp 3 tỉnh lâp̣. 

Đồng thời, chúng ta phải luôn ý thức đảm bảo hoaṭ đôṇg y tế và chấp hành nghiêm 

túc các đối sách taị khu vưc̣ ổ dic̣h trong tỉnh, đăc̣ biêṭ cố gắng hỗ trơ ̣các doanh nghiêp̣ 

trong vùng để duy trì hoaṭ đôṇg kinh doanh, quan troṇg nhất là phải ý thức bảo vê ̣đời 

sống sức khỏe tính maṇg của bản thân và những người xung quanh. 

 

Ngày 5 tháng 5 năm 2020 

Thống đốc tỉnh Shimane Maruyama Tatsuya 

 


