BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỊ TRƯỞNG KIYOMOTO
(Ngày 22 tháng 4 năm 2020)
Hiện tại, Các cở sở y tế của thành phố Himeji đang rất hết mình
phục vụ, thế nhưng căn bệnh viêm nhiễm Virus mới Corona
(COVID-19) vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm.
Chúng tôi rất thành thật cám ơn sự phục vụ khẩn trương của ngành
y tế, bác sĩ, y tá và đội ngũ nhân viên.
⚫ Cứ mỗi khi, có ca dương tính mới được phát hiện thì trung tâm
bảo vệ sức khỏe tích cực tiến hành điều tra, xác định người có
tiếp xúc mật thiết và yêu cầu họ chờ đợi ở nhà.
⚫ Người có tiếp xúc mật thiết được định nghĩa như sau: người
cùng sống chung nhà, người đi khám bệnh mà không có biện
pháp phòng chống lây nhiễm, người có tiếp xúc với người đã
viêm nhiễm từ 15 phút trở lên trong cự li khoảng 1m.
⚫ Người mang khẩu trang phòng hộ khi khám cho bệnh nhân
nhiễm Virus mới Corona (COVID-19) thì không thuộc diện người
có tiếp xúc mật thiết.
⚫ Ở thành phố Himeji các cơ quan y tế nhận khám cho các bệnh
nhân dương tính với Virus mới Corona (COVID-19) có đầy đủ
các biện pháp phòng hộ nên các nhân viên không thuộc diện tiếp
xúc mật thiết.
⚫ Mặc dù vậy, nhưng vẫn có hiện trạng những người liên quan
trong cơ sở y tế có tiếp nhận bệnh nhân dương tính bị từ chối sử
dụng các cơ sở giáo dục.

⚫ Những người ở cơ quan y tế thì rất lo lắng về sự lây nhiễm cho
bản thân, tuy nhiên, nếu chính người ở cơ quan y tế chúng ta
không trực tiếp tham gia việc điều trị thì mạng sống của các
bệnh nhân không được bảo vệ, không thể ngăn chặn sự lan
rộng lây nhiễm trong khu vực, chính sự suy nghĩ nghĩa khí này,
họ đã và đang tích cực công việc điều trị và phục vụ.
⚫ Giả sử những người trong các cơ quan y tế có nhiều lời đồn
đoán gây sợ hãi, họ sẽ không tới nơi làm việc được, thì công
việc điều trị không được tổ chức thấu đáu, không thể tránh khỏi
sự lo lắng lớn nhất ngay lúc này đó là sự đỗ vỡ của ngành y tế.
⚫ Tất cả mọi người, ai cũng biết xác suất mình có thể lây nhiễm
Virus mới Corona (COVID-19). Một số người trong chúng ta sử
dụng SNS để tung ra những lời đồn thất thiệt, những thông tin
không cơ sở rằng mình sẽ là nạn nhân thảm họa này.
⚫ Các cơ quan hành chính cũng đang hổ trợ chặt chẽ cho các cơ
quan y tế. Người dân Himeji chúng ta cần phải có sự nhận thức
đúng đắn, xin mọi người hãy cùng chung tay góp sức ủng hộ các
cơ quan y tế.
⚫ Lồng vào ý nghĩa này Thành Himeji sẽ được thắp sáng bằng
màu xanh. Hãy bày tỏ lòng cảm tạ tới những người đang túc
trực ở hiện trường ngành y tế cứ mỗi khi nhìn màu xanh Thành
Himeji.
Hiện giờ, chúng ta phải chiến đấu với Virus mới Corona (COVID19). Để tránh lại sự lây lan trên diện rộng chúng ta cần tránh 3 điều
Mật (mật kín, mật tập, mật tiếp).
Xin hãy cùng hợp lực và thận trọng trong mọi hành động của mình.

