
 

 Sau khi “tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

COVID-19” được ban bố trong nước, phía tỉnh Hyogo cũng phát lệnh 

đối ứng như yêu cầu người dân ở nhà hạn chế ra ngoài, chuẩn bị các 

thiết bị y tế, yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa,… 

 

  Tại thành phố Himeji, với mục tiêu giảm 80% tiếp xúc theo phương 

châm quốc gia, chính quyền thành phố cũng “ban bố tình trạng khản 

cấp” và yêu cầu những điều sau đây. 

 

 Để bảo vệ tính mạng của chính mình và những người xung quanh 

mình, mỗi người cần phải thực hiện những điều sau. 

 Đầu tiên, hãy tự bảo vệ tính mạng của bản thân. Tiếp theo, cần hành 

động bảo vệ tính mạng của người quan trọng trong gia đình. Ngoại 

trừ những trường hợp cần thiết để duy trì cuộc sống, hạn chế ra ngoài 

khi không cần thiết. Không nên về quê, đi du lịch, tiệc tùng. 

  

 Uỷ ban thành phố đáp ứng theo yêu cầu tỉnh, quyết tâm hạn chế 

80% tiếp xúc. Cụ thể như cắt giảm số người bằng việc cho lấy ngày 

nghỉ, cho làm việc tại nhà theo từng nhóm. Trường hợp cần thiết phải 

đến phải cơ quan, sẽ đi làm vào thời gian chênh lệch tránh giờ cao 

điểm. 

 Đối với nơi tiếp xúc người dân, những việc không cần thiết theo 

nguyên tắc sẽ đóng cửa. Ở những trụ sở và nơi tiếp xúc không thể 

thiếu với cuộc sống của người dân sẽ bị thu hẹp xuống 1/2. 

 Hơn nữa, những ngành liên quan đến tuyển dụng và đăng kí thủ tục 

đang tiến thành kiểm thảo phương pháp đăng kí điện tử hay gửi thư. 



 

 

 Ưu tiên hàng đầu cho tính mạng của trẻ nhỏ, từ thứ sáu ngày 17 

tháng 4 đến thứ năm ngày 6 tháng 5, Nhà trẻ, Mẫu giáo sẽ chuyển 

sang chế độ “giữ trẻ đặc biệt” dành cho những người có tình trạng 

đặc biệt. Những người gặp khó khăn trong việc giữ trẻ tại nhà như 

người cần duy trì chức năng xã hội, nhân viên y tế hãy đến uỷ ban 

để thảo luận. Đối với những câu lạc bộ trẻ em sau giờ học do thành 

phố điều hành cũng giống như trên. 

 

 Các bậc phụ huynh hãy làm tất cả những điều có thể để “bảo vệ tính 

mạng của con em bằng chính đôi tay của mình”.  

 Những người làm doanh nghiệp trong thành phố hãy cảm thông cho 

tình trạng của các bậc phụ huynh, hãy hợp tác và hành động theo lời 

kêu gọi của tỉnh Hyogo, đóng cửa hàng, quán ăn, doanh nghiệp. 

 

 Cuối cùng, thành phố Himeji ưu tiên trên hết cho tính mạng của mọi 

người, sẽ tiến hành đối ứng nhanh chóng. Mọi người dân có lẽ sẽ 

cảm thấy bất tiện trong cuộc sống nhưng để vượt qua thời kì nan giải, 

chân thành mong mọi người hiểu và hợp tác.  


