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Các ca nhiễm hiện nay tập trung ở các bạn trẻ bắt nguồn từ kỳ nghỉ dài 3 ngày, đặc biệt 

liên quan đến tụ họp ăn uống trong lễ Thành Nhân. Trước tình trạng lây nhiễm với tốc độ 

nhanh chưa từng có từ trước đến nay, nên tỉnh quyết định tăng mức độ thực hiện các biện 

pháp chống dịch thêm 1 bậc. 

 

【Thực Hiện Triệt Để Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch】 

・ Tích cực tránh di chuyển không cần thiết đến những tỉnh thành đang bùng 

dịch như các khu vực đang áp dụng thực hiện biện pháp chống dịch trọng điểm 

・ Không đi đến những địa điểm đông người hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao 

・ Tuyệt đối tránh việc ăn uống đông người - trong thời gian kéo dài, ăn uống với  

những người thường ngày ít gặp, bao gồm cả việc ăn uống tại nhà (tối đa 4 người, 

ăn uống trong vòng 2 tiếng) 

 

【Yêu Cầu Chính Phủ "Chỉ Định Khu Vực Phòng Chống Dịch Trọng Điểm"】 

・Sau khi được chính phủ chấp thuận sẽ thực hiện các biện pháp dưới đây 

 Khu vực áp dụng: Toàn bộ 42 địa phương trong tỉnh 

 Rút ngắn thời gian kinh doanh của nhà hàng ăn uống đến 20 giờ và tạm ngừng 

cung cấp đồ uống có cồn như rượu, bia 

 Không ra vào nhà hàng ăn uống từ sau 20 giờ tại khu vực áp dụng chỉ thị 

 

【Phương Châm Xử Lý Đối Với Trường Học Nếu Xảy Ra Lây Nhiễm】 

 ・ Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong trường học 

Nếu 1 lớp học có 1 em bị nhiễm thì toàn bộ lớp học đó sẽ lập tức tạm nghỉ học  

   Nếu 1 thành viên của câu lạc bộ bị nhiễm thì toàn bộ hoạt động của câu lạc bộ sẽ bị 

tạm nghỉ 

BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN 
CẤP “LÀN SÓNG LÂY NHIỄM 

THỨ 6” (trích lược) 
Ngày 17/1/2022 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gifu 

Thời gian thực hiện: từ 17/1 ~ 18/2/2022 
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Số Ca Nhiễm Mới Tính Trên 10 Vạn Người Của Tỉnh (thống kê 

trên mỗi 7 ngày/1 lần) Và Biện Pháp Chống Dịch Của Tỉnh 

114.01 người 

(ngày 30/8) 

Tương đương cấp độ 4 

65.39 người 

(ngày 17/1) 

Tương đương cấp độ 3 

Tương đương cấp độ 2 

Tương đương dưới 

cấp độ 1 

Chỉ thị áp 

dụng tình 

trạng khẩn 

cấp (27/8) 

Hướng đến kết thúc 

đợt lây nhiễm thứ 5 

(28/9) 

Gỡ bỏ tình trạng 

khẩn cấp (30/9) 

Chuẩn bị cho đợt 

lây nhiễm mới 

(12/10) 

Cảnh báo đợt tái 

lây nhiễm (5/11) 

Đảm bảo chống dịch 

và duy trì kinh tế xã 

hội (29/11) 

 

Không mất cảnh 

giác trong dịp cuối 

năm (24/12) 

Bắt đầu bước vào “đợt 

lây nhiễm thứ 6” (11/1) 

Chuyển từ cấp độ 

3→4 (16/1) 

 

Chuyển từ cấp độ 

2→3 (13/1) 

Chuyển từ cấp độ 

dưới 1→2 (11/1) 

Cấp độ 4→3 

(12/9) 

Cấp độ 3→2 

(18/9) 

Cấp độ 2→1 

(25/9) 

yêu cầu rút ngắn thời 

gian của tỉnh (từ 1/10~) 


