
LỜI KÊU GỌI ĐẾN NGƯỜI DÂN TOÀN TỈNH KYOTO 

 

 Từ giữa tháng 6, số ca nhiễm trên toàn tỉnh Kyoto đã vượt quá 400 ca, đến ngày 29/7 số 

ca nhiễm mới đã lên đến trung bình 20ca/ngày, đạt mức độ cảnh báo đặc biệt. Do đó, tất 

cả người dân cũng như các doanh nghiệp hãy nhận thức rõ nguy cơ bất cứ lúc nào cũng 

có thể bị nhiễm bệnh, chú ý đến những điều sau. 

 

【Đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ ăn uống】 

 Hơn một nửa số ca nhiễm từ sau giữa tháng sáu có nguyên nhân từ việc tụ họp ăn 

uống. Đặc biệt, ngoài việc các cửa hàng ăn uống cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các 

đường lối chỉ đạo phòng-chống dịch, thì người sử dụng các dịch vụ ăn uống cũng phải 

hiện triệt để “5 luật Kyoto” sau: 

①Tránh tụ họp quá đông người 

②Kết thúc sau 2 tiếng  

③Tránh tụ họp qua đêm  

④Chỉ đến những quán tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo phòng chống dịch 

⑤Đăng nhập vào app Kokotoro dịch vụ liên lạc khẩn của phủ Kyoto 

 

 Đặc biệt, do có rất nhiều ca nhiễm từ những cuộc tụ họp ăn uống của sinh viên ĐH, nên 

các SV cần phải thực hiện nghiêm túc “5 luật Kyoto” trên 

 

【Đảm bảo an toàn cho những người có nguy cơ nhiễm nặng】 

 Những người cao tuổi, người có bệnh lý sẵn (bệnh phổi, bệnh tiểu đường, hệ miễn dịch 

yếu) hãy đặc biệt chú ý phòng tránh bệnh. 

①Cẩn trọng giữ mình và hạn chế việc thăm khám khi đến các cơ sở y tế, phúc lợi  

②Người cao tuổi, người có bệnh lý sẵn hạn chế đến những nơi đông người hoặc vùng 

dịch 

③Người trẻ tuổi thường không triệu chứng rõ ràng cho dù nhiễm bệnh, phải thật thận 

trọng khi tiếp xúc với người cao tuổi để tránh tối đa nguy cơ lây bệnh. 

 

【Phòng tránh dịch lan rộng】 

 Số ca nhiễm không rõ nguyên nhân cũng đang gia tăng. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi 

người dân và các doanh nghiệp gắng sức phòng-chống dịch triệt để. 

①Thực hiện nghiêm túc “lối sống mới”, bắt đầu từ việc giữ khoảng cách cơ thể, đeo 

khẩu trang, rửa tay và tránh tối đa 3 “mật” (nơi đông người, phòng kín và tiếp xúc 

thân mật). Ngoài ra, khi sốt, ho hoặc thấy tình trạng cổ họng, vị giác, khứu giác có 

biểu hiện bất thường, hãy hạn chế ra ngoài. 

②Đối với các doanh nghiệp, kêu gọi tổ chức làm việc online, phân chia lịch đến công  

ty v..v..và thực hiên nghiêm túc các quy tắc phòng dịch nếu có tụ họp ăn uống giữa 

các nhân viên. 

 

 Hiện nay Nghị viện tỉnh Kyoto cùng với với các cấp chính quyền, các cơ quan y tế đang 

dốc toàn lực nâng cao chất lượng điều trị, cũng như bố trí 280 điểm xét nghiệm nước bọt 



(bởi các bác sĩ chuyên môn) để phòng-chống dịch tốt nhất.  

 Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng thuận và hợp tác của tất cả mọi người dân. 

 

     Ngày 01 tháng 08 năm 2020  

Tỉnh trưởng Takatoshi Nishiwaki  

     Chủ tịch Nghị viện Kyoto  Hideo Tanaka  


