
Thư kêu gọi toàn thể người dân và các doanh nghiệp tại Kyoto 

Vì một kì nghỉ Tết an toàn cho sức khỏe và tính mạng 

 

 

Chỉ trong ngày 24/12, số lượng ca nhiễm covid-19 mới trên toàn tỉnh Kyoto là 107 người, đạt mức 

cao nhất từ trước đến giờ. Tỉ lệ bệnh nhân nhập viện cũng tăng 35%, ghi nhận tốc độ lây lan chóng 

mặt. Vào ngày 21/12, số ca nhiễm nặng đã tăng thành 20 ca, những bệnh viện tiếp nhận ca nhiễm nặng 

đang đứng trước nguy cơ không còn khả năng tiếp nhận thêm bệnh nhân nữa. Nếu tại những cơ sở y 

tế khác cũng tiếp tục diễn ra tình trạng này, công tác cấp cứu và điều trị những bệnh nặng khác như 

ung thư, xuất huyết não...sẽ bị cản trở. 

 Để ngăn chặn sự lây lan của dịch, chúng ta cần phải giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với ca nhiễm đang 

trong thời kì ủ bệnh, bằng cách hạn chế tối đa việc di chuyển. Do vậy, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi 

toàn thể người dân Kyoto hợp tác phòng-chống dịch để bảo vệ bản thân và những người xung quanh 

mình. 

 

１．Hãy ăn mừng năm mới “trong yên lặng”! 

Hãy hạn chế tối đa việc ra ngoài trong dịp Tết này, hãy ăn mừng TẠI GIA cùng với GIA ĐÌNH mình. 

Nếu di lễ chùa hãy hạn chế đi vào thời gian đông người và tránh tối đa việc nơi đông đúc, chen lấn 

nhau. 

 

２．Chỉ tụ họp ăn uống cùng người trong gia đình!  

 Ngoài gia đình và những người thường xuyên gặp gỡ, hạn chế tối đa việc tụ họp cùng ăn uống cùng 

người khác. 

 

３．Khi ăn uống ở ngoài, hãy về trước 9 giờ tối ! 

 Do những cơ sở kinh doanh ẩm thực (đặc biệt các quán rượu) là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, 

chính quyền phủ Kyoto đã kêu gọi đóng cửa sớm (21h) đến hết ngày 11/1. Khi tụ họp ăn uống ngoài 

tiệm, hãy chú ý về trước 9h và không ngồi lâu quá 2 tiếng. 
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