
Hôm nay dựa trên cơ sở đặc biệt luật liên quan đến bệnh cúm mới tôi xin tuyên ngôn 

trường hợp khẩn cấp đã được ban hành   

  

Tôi là thị trưởng xin gởi đến quý dân hãy hợp tác mạnh mẽ trong việc ngăn chặn sự lây 

Lan của bệnh truyền nhiễm lan rộng coronavirus mới   

  

Lời đầu tiên tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả các nhân viên y tế,phúc 

lợi và xã hội tất cả đã không nghỉ mà làm việc quanh năm để hổ trợ cuộc sống cho người 

dân   

  

Trên toàn quốc sự sự bùng phát của bệnh nhiễm coronavirus mới vẫn độ mức cao và ở 

tỉnh Hyogo tỷ lệ xử dụng giường bệnh của bệnh viện đã vượt quá 70% Ngoài ra chưa 

kể đến những bệnh nhân nhiễm coronavirus mới đối với những bệnh nhân mắc bệnh 

hiểm nghèo khác trở lên khó khăn   

  

Tôi phải nói rằng tình trạng này là sự tàn phá của y học  

  

Ở thành thị này số người nhiễm bệnh là 435 sự kiện trong một tháng vào tháng 12 năm 

ngoái và 206 trường hợp người đã được báo cáo khẩn cấp trong 10 ngày trong năm nay 

bệnh nhân lây Lan chóng và 40 người đã chết đã vượt quá như tinh trạng nhiễm trùng 

thành phố này cũng là một tỉnh huống nguy cấp,để ngăn chặn sự lây Lan điều quan trọng 

nhất là mỗi người phải thực hiện các biện pháp triệt để chống lại các bệnh truyền nhiễm 

và kiểm soát sự bùng phát của những người nhiễm mới mà không được thả lỏng..đối 

với người dân để bảo vệ bản thân và gia đình quan trọng của mình, một lần nữa mọi 

người hãy kiểm điểm lại hành động của mình là đeo khẩu trang,rửa tay sạch sẽ tránh 3 

điều bí mật và không có khẩn cấp xin vui lòng hạn chế ra ngoài,đặc biệt là sau 20 giờ 

trở đi theo tuyên bố khẩn cấp này tại thành phố himeji này thành lập một nhóm chuyên 

trách điều tra dịch để tập trung vào các cơ sở dành cho người cao tuổi Nổ lực chăm sóc 

y tế ở nhà để xem mọi người chờ chuyển đến sở y tế,chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa 

chức năng của trung tâm y tế bằng cách thành lập phòng chuẩn bị new coronavirus 

vaccine preparation room để tiêm chủng sau khi được phê duyệt   

  

Chúng tôi yêu cầu sự bất tiện và sự kiên nhẫn của bạn đối với cuộc sống của người dân 

do việc ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp,nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết sức 

mình để bảo vệ cuộc sống cho người dân   



  

Và chúng tôi yêu cầu sự thông cảm và sự hợp tác của ban để vượt qua tình huống khó  

Khăn này xin hãy hiểu và hiêp lực với chúng tôi .  

  


