
（ベトナム語） 

 

Gửi tới nhân dân toàn tỉnh 

 

Ngày 25/5/2020, sau khi nhâṇ thấy viêc̣ thưc̣ thi tình traṇg khẩn cấp taị tất cả các 

tỉnh thành không còn cần thiết nữa, Chính phủ đa ̃chính thức thông báo gỡ bỏ tình 

traṇg khẩn cấp trên toàn quốc.  

 

Riêng đối với tỉnh Shimane, từ ngày 14/5 đa ̃thuôc̣ các khu vưc̣ không cần phải áp 

duṇg tình traṇg khẩn cấp nữa, đứng trên quan điểm vừa phòng chống dic̣h, vừa cố 

gắng đưa cuôc̣ sống sinh hoaṭ về nhip̣ đô ̣thường nhâṭ và phuc̣ hồi hoaṭ đôṇg kinh tế 

khu vưc̣, tỉnh đang từng bước giañ cách bằng viêc̣ gửi các nôị dung yêu cầu, kêu goị 

tới nhân dân toàn tỉnh đều đăṇ. 

 

Về việc yêu cầu tự kiểm soát khi đi ra ngoài  

 

Từ 19/6, Bao gồm các tỉnh thành chỉ mới đươc̣ gỡ bỏ tình traṇg khẩn cấp từ ngày 

25/5 như Hokkaido, Saitama, Chiba, Tokyo và Kanagawa.Người dân có thể di 

chuyển như bình thường tới các tỉnh thành còn laị. Yêu cầu tự kiểm soát khi đi ra 

ngoài chính thức đươc̣ gỡ bỏ. 

 

Những chuyến đi laị không cần thiết không khẩn cấp tới 5 khu vưc̣ đươc̣ nêu ra phía 

trên vâñ phải haṇ chế hết mức có thể. 

 

Khi có kế hoac̣h di chuyển tới các tỉnh thành khác, trước tiên haỹ tìm hiểu ki ̃các 

thông tin câp̣ nhâṭ mới nhất của tỉnh thành đó, ngoài ra haỹ luôn áp duṇg các biêṇ 

pháp phòng chống lây nhiêm̃ để bảo vê ̣bản thân. 

 

Ngoài ra, về các chuyến đi laị của những người thuôc̣ nhóm phát triển du lic̣h, sau 

đây se ̃tiếp tuc̣ nỗ lưc̣ hỗ trơ ̣thúc đẩy du lic̣h nôị tỉnh, dưạ trên tình hình mà bắt đầu 

tiến hành giai đoaṇ tiếp theo.Tiến hành kêu goị quảng bá tới khách du lic̣h từ tỉnh 

khác từ ngày 19/6 

 

Măṭ khác, trong thời điểm hiêṇ taị cũng chưa sáng chế ra vắc xin hay thuốc đăc̣ tri,̣ 

nguy cơ lây nhiêm̃ vâñ rất cao. Chính vì vâỵ, tôi mong rằng nhân dân toàn tỉnh tiếp 

tuc̣ chấp hành triêṭ để các biêṇ pháp phòng tránh lây nhiêm̃ cu ̣thể.  

 

Vâñ giống như từ trước đến nay, chúng tôi mong người dân se ̃hơp̣ lưc̣ và tiếp tuc̣ 

nghiêm túc thưc̣ hiêṇ: 

1. Nguyên tắc “3 KHÔNG” 

2. Đảm bảo khoảng cách nhất điṇh giữa người với người 

3. Luôn đeo khẩu trang 

4. Luôn rửa tay và khử trùng tay sac̣h se ̃

Và các biêṇ pháp phòng chống cu ̣thể khác. 



Thêm vào đó, về viêc̣ sử duṇg các dic̣h vu ̣taị phòng gym, club, karaoke, cửa hàng 

ăn uống, v...v...những điạ điểm liên quan tới viêc̣ tiếp khách, tiếp xúc dê ̃phát sinh ổ 

dic̣h; ngoaị trừ những cơ sở có trang bi ̣đầy đủ các biêṇ pháp phòng chống lây nhiêm̃ 

bắt đầu từ viêc̣ luôn thông thoáng khí, khử trùng, đảm bảo khoảng cách nhất điṇh 

giữa người với người taị tất cả các chuỗi hàng, nếu không haỹ haṇ chế ra ngoài hết 

mức có thể. 

 

Trong lúc tới những điạ điểm nêu trên, không nên chỉ dưạ vào các biêṇ pháp phòng 

chống lây nhiêm̃ của các chuỗi cửa hàng, bản thân từng người cũng phải bảo vê ̣sức 

cho sức khỏe của mình bằng cách tuân thủ các biêṇ pháp phòng chống cu ̣thể như 

“bảo đảm khoảng cách cần thiết giữa người với người”, “luôn đeo khẩu trang moị 

lúc moị nơi”, “vê ̣sinh tay sac̣h se”̃, “nếu thấy bản thân bi ̣cảm sốt thì tư ̣cách ly ở 

nhà”. 

 

Đồng thời, để bảo vệ sinh mệnh , cuộc sống của công dân và hỗ trợ các doanh 

nghiệp trong tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ quốc gia, 

các quận, thành phố, tổ chức y tế, vv để ngăn chặn sự lây lan của bệnh, tăng cường 

hệ thống cung cấp y tế và hướng đến khôi phục nền kinh tế khu vực. Chúng tôi sẽ 

làm hết sức mình để tình hình trở nên tốt hơn. Kính mong người dân toàn tỉnh hiểu 

rõ và thông cảm. 

 

 

Ngày 17/6/2020 

Thống đốc tỉnh Shimane Maruyama Tatsuya 

 

 

 


