Những lời nhắn nhủ của thị trưởng.
Năm 2020/ 5/ 8
Một tháng đã trôi qua, kể từ khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, trong
giai đoạn này có 14 bệnh nhân nhiễm Cổnavirus, vẫn tiếp tục xảy ra
Trong trường hợp vậy, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ỏn sâu sắc đến tất cả
những người tham gia chăm sóc y tế, những người bán hàng như yếu phẩm,
Siêu thị, tiệm 24, và những cơ quan giao thông đã tham gia vào công việc cần
thiết để duy trì đời sống xã hội như vận chuyển, đã thể hiên sư quan trọng xin
Chân thành cảm ơn.
Vào ngày 4 tháng 5 chính phủ đã quyết định kéo dài kỳ hạn đến cuối tháng 5
Đặc biệt với quận Hyogo bao gồm sự cảnh giác đặc định, sự tiếp xúc giảm
thiểu 70% cực lực 80% là mục đích yêu cầu còn vẫn tiếp tục hạn chế không đi
ra ngoài
Về đáp ứng điều này, tỉnh huyện Hyogo kéo dài kỳ hạn đến cuối tháng 5 và về
cơ sở giáo dục xã hội trong huyện yêu cầu đóng cửa kinh doanh và những nơi
phòng họp hành như hội quán, mục đích cơ bản là hiện tại vẫn tiếp tục đóng cửa
Thậm chí tại Himeji còn tiếp tục đến tháng 5 vẫn yêu cầu giảm tiếp xúc 80%và
hướng về theo sự mục dưới đây.
• Cuối tháng này nghỉ tham gia thành phố, cơ sở văn hoá, cơ sở thể thao,
cơ sở mượn để họp hành .
• Về lễ hội và sự kiện ibento đến cuối tháng 6 bất kẻ lớn hay nhỏ cũng phải
đình chỉ, hoãn lại.
• Về trường tư lập các em mẫu giáo nhà trẻ nghỉ học đến cuối tháng 5
• Về nơi chăm sóc trẻ em, nhân định trẻ em, đã nghỉ đến ngày 9 tháng 5
nhưng đặc biệt chăm sóc trẻ em kéo dài đến cuối tháng 5
• Về công viên thành phố cấm không được sử dụng dụng cụ chơi lớn, nơi
công viên bế tỏa bãi đậu xe
• Về tiền nước cơ bản, từ tháng 6 xử dụng, trong vòng 6 tháng tiền cơ bản
được miễn trừ
Tiền cơ bản điều khác nhau
nếu không hiểu thì xin hỏi thêm
(079-221-2159)

• Đặc biệt về tiền trợ cấp, sớm mau chóng để được nhận ,làm đơn online
tiếp nhận bắt đầu ngày 4 tháng 5

Và sau nữa mong quý vị hãy tự vệ bản thân mình ,và sinh mạng người thân cận
mình ,hãy giữ gìn bảo vệ sức khỏe, để duy trị sinh hoạt
Trừ trường hợp cần thiết, hãy hạn chế đi ra ngoài ,vì chính bản thân mình tiếp
xúc lỡ rủi rõ nên hãy tiếp tục tự kiềm chế mình.
Ngay bây giờ ,là thời điểm quan trọng để ngăn chặn sự lây lan nhiễm bệnh .
Tôi nghĩ là ưu tiên cho cuộc sống người dân,coi trọng người dân,thúc đẩy chính
quyền gần gũi với người dân,khắc phục tình trạng này càng sớm càng tốt,để
người dân mọi người có thể trở lại sinh hoạt bình thường ,rất mong sự thấu hiểu
của quý vị và xin hãy hiệp lực vói chúng tôi.

