
Sau khi nhận được tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh viêm phổi cấp Corona

Từ ngày 16/4 (thứ 5) đến ngày 6/5 (thứ 4)

◼Phương châm hành động thống nhất của tất cả các tỉnh, thành phố

trên cả nước
Ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bằng cách khoanh vùng ổ dịch và hạn chế tiếp xúc.
Thực hiện mọi biện pháp để giảm thiểu số ca bệnh nặng và số ca tử vong.

Giảm thiểu tối đa tác động đến nền kinh tế và xã hội

◼Những điểm chính mà tỉnh Nagano tập trung vào
 Ngăn chặn “sự lây lan dịch bện trên toàn quốc do sự di chuyển của người dân” trong kỳ nghỉ dài

Yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hơn nữa so với “tuyên bố cảnh báo về virus Corona” đã được ban hành

◼Những điểm yêu cầu thực hiện

長野県知事からのメッセージ

1. Đối với tất cả người dân trong tỉnh

Yêu cầu nghiêm túc thực hiện lệnh hạn chế đi ra ngoài

Mục tiêu giảm 80% số người tiếp xúc. Không đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

“ở nhà” phải luôn là lựa chọn được ưu tiên nhất
Yêu cầu hạn chế di chuyển ra khỏi tỉnh

Việc di chuyển ra khỏi tỉnh, về cơ bản không được thực hiện trong thời gian này

Những người dân của tỉnh khác nếu như không phải trường hợp khẩn cấp bắt buộc thì phải hạn chế đi

vào tỉnh cũng như không được đến du lịch trong khoảng thời gian này 。
Hành động bình tĩnh và phù hợp

Không đổ xô đi tích trữ hàng hóa nhu yếu phẩm. Tuyệt đối không được có những hành vi bắt nạt, 

phân biệt đối xử hay có định kiến

２. Đối với các công ty, xí nghiệp
 Triệt để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm ở công ty, xí nghiệp

Giảm mật độ người ở nơi làm việc bằng cách chủ động triển khai thực hiện các giải pháp như làm việc

tại nhà, làm việc trực tuyến hay phân chia giờ làm… 

Thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm như rửa tay, thông gió phòng ốc…

□ Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm tại các nhà hàng ăn uống, siêu thị

Các nhà hàng tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiêm như tạo khoảng cách với khách hàng…. 

Nghiên cứu thực hiện hình thưc giao hàng hoặc bán mang về. 

Các siêu thị hãy xem xét thực hiện các biện pháp phòng dịch như tạo khoảng cách khi xếp hàng ở quầy

thanh toán

３. Những nỗ lực của tỉnh

 Đóng cửa các trường học

Các trường học của tỉnh, về nguyên tắc sẽ đồng thời cùng đóng cửa. Yêu cầu các thành phố, thị trấn, 

thông làng cũng bố trí thực hiện các biện pháp tương tự. 

 Tạm dừng hoạt động các cơ sở vật chất trong tỉnh

Tạm dừng hoạt động các cơ sở vật chất trong tỉnh mà thường xuyên có số lượng lớn những người

không cố định sử dụng. Yêu càu các thành phố, thị trấn, thôn làng cũng nghiên cứu thực hiện các giải

pháp tương tự bao gồm cả việc tạm dừng hoạt động các cơ sở vật chất như bảo tàng nghệ thuật, khu cắm

trại, nhà ga, các cơ sở lưu trú…

 Tăng cường hệ thống chăm sóc y tế và hệ thống kiểm tra

Tăng cường kịp thời hệ thống chăm sóc y tế và hệ thống kiểm tra ở từng địa phương

 Thay đổi thể chế làm việc của tỉnh

Giảm khoảng 50% số lượng nhân viên làm việc thường xuyên trong văn phòng


