Tuyên Ngôn [Bảo Vệ Tính Mạng] Báo Động Toàn Gifu
Quyết định ngày 14/8/2021
Hội nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gifu

Chúng ta đang trong giai đoạn gia tăng nhanh lây nhiễm
do Virus biến thể Delta
Hiện nay trình trạng chung của cả nước cũng như tỉnh Gifu đang gia tăng nhanh
chóng số người lây nhiễm mới. Liên tiếp trong những ngày gần đây, mỗi ngày tỉnh
có hơn 100 ca nhiễm mới và đang đứng trước tình trạng [bùng nổ lây nhiễm].
Nếu không thể ngăn chặn tình trạng bùng nổ lây nhiễm như hiện nay, ngay trong
tháng 8 hệ thống y tế sẽ bị đình trệ quá tải, sẽ dẫn đến tình trạng tương đương mức
độ thảm họa khi [không thể cứu được những tính mạng cần cứu] vì không còn nơi
tiếp nhận điều trị.
Chính ngay lúc này, tự bản thân mỗi người hãy cùng hành động quyết liệt để
[bảo vệ mạng sống] của chính chúng ta và gia đình, nói 1 cách khác là tự đóng cửa
giãn cách.
Thêm 1 lần nữa, ngoài việc tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng dịch
cơ bản, [toàn thể cư dân Gifu] hãy cùng nỗ lực giảm tối đa cơ hội tiếp xúc giữa
người với người.

Cư dân tỉnh và doanh nghiệp hãy cùng nhau
Hãy cùng tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch cơ bản (đeo khẩu trang, vệ
sinh tay, tránh các nơi đông người, tự quản lý sức khỏe) và cùng nỗ lực thực hiện
[giảm 1 nửa dòng người].
Về Quê
・ Cùng kêu gọi người thân hoãn hoặc hủy kế hoạch di chuyển từ tỉnh này sang
tỉnh khác để về quê. Thêm nữa, nếu cảm thấy cơ thể dù chỉ 1 chút bất ổn cũng hãy
hủy bỏ việc về quê.
２ Đi Công Tác
・ Cùng với việc giảm bớt cơ hội đi công tác, hãy hủy hoặc thay đổi thời gian
đi công tác sang tỉnh khác. Nếu bắt buộc phải đi thì hãy tránh nơi đông người
và tụ tập ăn uống, đi về trong ngày.
３ Du Lịch/ Giải Trí/ Ăn Uống
・ Hãy hủy bỏ hoặc rời lịch đi du lịch/giải trí qua tỉnh khác.
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Ngoài ra, không tụ họp ăn uống với những người thường ngày không gặp như họp
lớp, họp đồng hương. Ngay cả đồng nghiệp cùng công ty cũng không găp gỡ ăn
uống bên ngoài.

