
Đối Sách Phòng Chống Dịch Tình Trạng Khẩn Cấp 

 (Trích Lược) 

Quyết định ngày 14/1/2021 

Sửa đổi ngày 4/2/2021 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gifu 

 

Ngày 14/1 (thứ 5) chính phủ đã có chỉ định tỉnh Gifu thuộc đối tượng [khu vực cần 

thiết lập tình trạng khẩn cấp], do đó tỉnh sẽ tiến hành những biện pháp mạnh hơn nữa. 

Cùng với việc chính phủ đã thông báo quyết định kéo dài thời gian thực hiện tình 

trạng khẩn đến ngày 7/3, tỉnh Gifu cũng quyết định kéo dài việc áp dụng thực hiện các 

biện pháp khẩn cấp theo chủ trương của chính phủ. 

 

Tình Trạng Trong Tỉnh Hiện Nay 

・Tại những nhà hàng có nguy cơ lây nhiễm cao, từ tháng 12 trở đi đã phát hiện 41 cụm 

lây nhiễm tập thể có liên quan. 

・Phát sinh lây nhiễm tại những nơi sinh hoạt hàng ngày như nơi làm việc, trường học, 

trong gia đình..vv.. 

・Ngày 9/1 đã xác nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất trong 1 ngày với 105 ca 

・Thế hệ lao động trụ cột hiện nay khi bị nhiễm bệnh và làm lây nhiễm cho ông bà, cha 

mẹ, người cao tuổi trong gia đình. Kể cả những bạn trẻ mặc dù không có triệu chứng 

bệnh/ hay triệu chứng nhẹ cũng đã có trường hợp bị biến chứng khó lường 

 

Thay Đổi Hành Vi Của Người Dân 

(1) Hạn chế ăn uống tại nơi có nguy cơ lây nhiễm 

・Bất kể là ăn trưa hay tối, ăn tại nhà hay ngoài hàng. Hãy hạn chế tối đa những việc ăn 

uống dưới đây. 

◇Ăn uống với người không thuộc gia đình, vợ/chồng của mình 

◇Ăn uống trong thời gian dài  

◇Ăn uống kèm rượu, nói chuyện lớn tiếng 

◇Ăn uống và nói chuyện mà không đeo khẩu trang..vv.. 

・Tiếp tục tạm dừng phát hành mới phiếu ăn uống của chiến dịch [GoTo Eat], những phiếu 

ăn uống đã phát hành hãy hạn chế sử dụng (dự kiến sẽ kéo dài thời hạn sử dụng phiếu ăn 

uống) 

(2) Hạn chế việc ra ngoài không cần thiết (Bất kể ngày hay đêm, đặc biệt từ 8 giờ tối trở 



đi) Luật các biện pháp đặc biệt, điều 45, mục 1 

・Liên quan đến nhu cầu thiết yếu để duy trì cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe như đến 

bệnh viện khám bệnh, mua nhu yếu phẩm sinh hoạt/đồ uống/thuốc men, đến công ty làm 

việc, vận động ngoài trời, đi bộ..vv.. sẽ không thuộc đối tượng yêu cầu hạn chế. 

 

(3) Hạn chế di chuyển không cần thiết sang tỉnh khác Luật các biện pháp đặc biệt, điều 45, 

mục 1 

・Đặc biệt, cần quán triệt hạn chế di chuyển đến những tỉnh thành, khu vực được chỉ định 

cần thực hiện tình trạng khẩn cấp (Tokyo, tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Kanagawa, Osaka, 

Kyoto, tỉnh Hyogo, tỉnh Aichi, tỉnh Fukuoka). 


