Các Biện Pháp Khẩn Cấp Đối Với Dịch Covid-19
(trích lược)
～Cùng với việc hướng đến mục tiêu kết thúc làn sóng thứ 3
của dịch bệnh, và ngăn chặn sự lây lan trở lại～
Thời điểm từ 8/3 ~ cuối tháng 4
Quyết định ngày 5/3/2021
Tổng cục đối sách phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gifu
Sau khi trải qua 4 tháng đối phó với dịch bệnh của làn sóng lây nhiễm thứ 3, toàn tỉnh Gifu
hiện nay đã ở [mức 2] theo khung tiêu chuẩn chỉ đạo của chính phủ. Và cũng đã được dỡ bỏ
lệnh [ban bố tình trạng khẩn cấp].
Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu để có thể yên tâm đã hoàn toàn kiểm soát được làn
sóng lây nhiễm thứ 3. Số người nhiễm bệnh mới chỉ có dấu hiệu giảm, nhưng không có nghĩa là
đã hết dịch. Thậm chí, khi nhìn lại thống kê tình hình dịch bệnh của năm trước, nguy cơ số
người nhiễm sẽ tăng nhanh trong thời gian tổ chức các lễ hội mùa xuân. Do vậy, cần đặc biệt
cảnh giác và nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch.
Ngoài ra, nếu tình hình lây nhiễm trên địa bàn tỉnh tăng trở lại tương đương với tiêu chuẩn
"mức 3" do chính phủ đề ra, tỉnh sẽ nhanh chóng thay đổi các đối sách để phù hợp với diễn biến
của dịch bệnh.

Kêu Gọi Cư Dân Và Doanh Nghiệp Tiếp Tục
Thực Hiện Triệt Để Việc [Thay Đổi Hành Vi Phù Hợp]
Tiếp tục thực hiện triệt để [Các biện pháp phòng chống dịch cơ bản]
(đeo khẩu trang, vệ sinh tay, tránh nơi có 3 yếu tố kín).
Đặc biệt quán triệt thực hiện các điều dưới đây.
（1）Tránh triệt để các sự kiện, lễ hội mùa xuân có nguy cơ lây nhiễm cao (tiệc chào mừng hay
chia tay, tiệc vào công ty mới, lễ hội ngắm hoa, tiệc ăn uống..vv..)
（2）Hãy hủy hoặc hoãn thời gian du lịch trong lễ tốt nghiệp (những chuyến đi không thể tránh
được những tiệc tụ họp ăn uống quy mô lớn)
（3）Cẩn trọng khi quyết định liên quan đến [di chuyển sang tỉnh khác] [đi ra ngoài] [ăn hàng
quán]
（4）Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch, đầu tiên tại các cửa hàng ăn uống, sau

đó đến các ngành nghề khác.
・Cần tiếp tục quán triệt việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch cho cả
doanh nghiệp và khách hàng.
・Hủy bỏ yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với nhà hàng/quán ăn.
（5）Tiếp tục thực hiện làm việc tại nhà, phân chia thời gian làm việc cho nhân viên hợp lý, nỗ
lực giãn cách, giảm thiểu số người cùng làm việc tại cơ quan trùng giờ nhau.
（6）Tiếp tục hạn chế tổ chức các sự kiện

