
 

THƯ KÊU GỌI HỢP TÁC PHÒNG DỊCH 

GỬI ĐẾN TOÀN THỂ CƯ DÂN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP PHỦ KYOTO 

 

 

Kính thưa quý vị  

Trước những diễn biến xấu của tình hình dịch hiện nay, hệ thống ngành y tế của phủ Kyoto 

chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Trước mắt chúng ta là nguy cơ vỡ trận bất 

cứ lúc nào của ngành y tế, và nếu điều đó xảy ra thì không chỉ những bệnh nhân covid-19 mà 

tất cả những bệnh nhân khác đều phải chịu những ảnh hưởng nặng nề. 

Sự hoành hành của dịch covid-19 trong thời gian gần đây được cho rằng có nguyên nhân từ 

những chủng covid biến thể, là chủng bệnh có sức lây lan vô cùng mạnh mẽ, ngay cả những 

người trẻ vẫn hoàn toàn có khả năng bị nhiễm và phát bệnh. 

Tâm lí chủ quan của một các nhân không chỉ tự làm bản thân bị nhiễm bệnh, mà còn lây lan 

sang cả gia đình và bạn bè. 

Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu người dân và các doanh nghiệp trên toàn phủ Kyoto hãy 

hết sức cẩn trọng để bảo vệ tính mạng của bản thân và những người xung quanh. 

  

1 Có nhất thiết phải đi ra ngoài bây giờ hay không?  

Nếu chẳng may mình nhiễm bệnh, dịch bệnh sẽ bị lây lan rộng hơn. 

Nếu không phải vì nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, hãy ở yên trong nhà. 

 

2  Có nhất thiết phải đến công ty bây giờ hay không? 

Giảm sự tiếp xúc giữa người với người là góp phần làm giảm đi nguy cơ dịch lan rộng. 

Giảm số người đến văn phòng là góp phần cứu vớt nền kinh tế phủ Kyoto. 

Đây là thời điểm then chốt, rất cần đến sự hợp tác của các chủ doanh nghiệp và nhân viên các 

doanh nghiệp. 

 

3  Có thật là ở ngoài trời sẽ không bị lây nhiễm hay không? 

Vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, ăn uống trong công viên hoặc tổ chức nướng thịt dã 

ngoại ở bờ sông không được tính là “trong phòng kín”, tuy nhiên khoảng cách tiếp xúc gần 

cộng thêm việc nói chuyện to, có gió thổi sẽ làm bay giọt bắn và hoàn toàn có thể gây nguy cơ 

lây nhiễm. Trong thời gian này, hãy hạn chế tụ tập ăn uống ngay cả ở ngoài trời. 
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