
 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh Gifu đã ban hành “Tuyên bố tăng cường biện pháp phòng chống quá 

tải cho hệ thống y tế” vào ngày 23/12/2022. Đồng thời, khoanh vùng những 

“khu vực cần tăng cường biện pháp phòng chống quá tải y tế” và nỗ lực thực 

hiện công tác phòng/chống dịch. 

Với những nỗ lực trên, tỉnh Gifu đã đạt được kết quả là gánh nặng y tế 

trong tỉnh cuối cùng đã bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. 

Vì vậy, đối với thời hạn áp dụng “Tuyên bố tăng cường biện pháp phòng 

chống quá tải cho hệ thống y tế” dự định kéo dài đến hết ngày 12/2/2023 sẽ 

được thay đổi kết thúc sớm hơn dự kiến vào ngày 5/2/2023. Tỉnh Gifu xin 

gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân trong tỉnh đã nỗ lực hợp tác thực hiện 

công tác phòng/chống dịch. 

Tuy nhiên, vẫn còn những cơ sở y tế phải hạn chế việc tiếp nhận bệnh 

nhân nhập viện và xuất viện do nhân viên y tế bị lây nhiễm,v.v và áp lực lên 

hệ thống y tế vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết triệt để. 

Kính mong toàn thể cư dân tỉnh Gifu hãy đồng lòng thống nhất “Toàn 

Gifu”, cùng thực hiện triệt để các biện pháp dưới đây để bảo vệ bản thân, gia 

đình và những người quan trọng kề bên. 
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＜Kính mong cư dân hợp tác thực hiện＞ 

〇 Nhanh chóng thực hiện tiêm vắc-xin phòng ngừa 

〇 Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch cơ bản 

〇 Chỉ sử dụng xe cấp cứu hoặc đến khám cấp cứu trong trường hợp thực 

sự cần thiết 

〇 Cân nhắc thận trọng với những hành động dẫn đến việc lây nhiễm trên 

diện rộng như: đi đến những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, những nơi 

đông đúc,v.v. 

〇 Tránh việc nói to và ăn uống trong thời gian dài ở các quán ăn, nhà 

hàng,v.v Cân nhắc thận trọng với việc tham gia các buổi tiệc đông người 

lớn; thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang khi nói chuyện. 

 


