
 

Yêu cầu rút ngắn thời gian mở cửa  

đối với các cửa hàng ăn uống tại thành phố Kurume 

Ngày 22 tháng 4 năm 2021 

Hôm nay, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở tỉnh về các biện pháp đối phó với dịch virus 

Corona chủng mới, và chúng tôi đã quyết định yêu cầu các cửa hàng ăn uống tại thành phố Kurume 

rút ngắn thời gian mở cửa. Chúng tôi xin thông báo nội dung của quyết định, đồng thời rất mong 

nhận được sự hợp tác của mọi người. 

 Số ca dương tính mới ở tỉnh chúng ta vẫn đang diễn biến ở mức cao, hôm qua đã có hơn 200 ca, và 

hôm nay có tận 268 ca. Ngay cả tổng số ca nhiễm trong 1 tuần này cũng gấp 1,5 lần (754 ca → 1.164 

ca) so với thời điểm tổ chức cuộc họp lần trước tại trụ sở về đối sách phòng chống dịch (số liệu ngày 

18 tháng 4), điều này cho thấy dịch bệnh đang ngày càng lan rộng. 

 Xét theo khu vực, chúng ta thấy sự gia tăng tại thành phố Kurume là đáng chú ý. Số ca dương tính 

mới tại thành phố Kurume ngày hôm nay là 51 ca, con số cao nhất cho đến nay. Tổng số ca nhiễm 

trong 1 tuần này cũng tăng gấp 4 lần (34 ca →137 ca) so với tuần trước. Với dân số là 100.000 

người, số ca nhiễm đã tăng từ 11,2 người đến 45,3 người, vượt qua thành phố Fukuoka. Xem xét 

nguồn lây nhiễm ta thấy số ca nhiễm do ăn uống tụ tập gia tăng (tháng 3: 1% → tháng 4: 29%). 

 

○ Tỉnh đang liên hệ chặt chẽ với thành phố Kurume để chú ý và theo dõi tình hình dịch bệnh tại 

khu vực phía Nam của tỉnh, bao gồm thành phố Kurume. Thành phố Kurume có khu phố thương mại 

lớn nhất khu vực Chikugo, và có ảnh hưởng rất lớn đến các khu vực xung quanh thành phố. Vì vậy, 

bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan hơn nữa. Căn cứ theo 

kết quả thảo luận với thị trưởng thành phố Kurume, chúng tôi đã quyết định yêu cầu rút ngắn thời 

gian mở cửa đối với cửa hàng ăn uống không chỉ tại thành phố Fukuoka, mà cả cửa hàng ăn uống tại 

thành phố Kurume.  

 

ベトナム語（VN） 



  

○ Trong thời gian từ ngày 25 tháng 4 (Chủ nhật) đến ngày 19 tháng 5 (thứ Tư), thời gian mở cửa 

sẽ là từ 5 giờ đến 21 giờ, thời gian bán rượu là từ 11 giờ và đến 20 giờ 30 là dừng gọi đồ. 

Đối với những cửa hàng đáp ứng thực hiện theo yêu cầu, chúng tôi sẽ chi trả tiền hỗ trợ hợp tác. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được chi trả 25.000 Yên ~ 75.000 Yên/ngày tùy theo doanh thu. Doanh 

nghiệp lớn được chi trả tối đa 200.000 Yên/ngày tùy theo mức doanh thu bị giảm. 

  

 



○ Số ca dương tính với chủng biến thể đang tiếp tục gia tăng, tỷ lệ số ca không rõ nguồn lây cũng 

vượt hơn 50%, do đó bắt buộc phải nói rằng chúng ta đang trong tình trạng lây nhiễm cộng đồng. Để 

ngăn ngừa dịch bệnh lây lan hơn nữa, đề nghị người dân tuân thủ việc hạn chế ra ngoài khi không 

cần thiết và không khẩn cấp. 

○ Ngoài ra, về việc đi làm thì hôm qua chúng tôi đã tiến hành họp qua WEB với các tổ chức kinh 

tế và yêu cầu xúc tiến mạnh mẽ cơ cấu làm việc tại nhà (làm việc từ xa), đi làm lệch giờ nhau,… 

○ Rất mong nhận được sự hợp tác của người dân và các đơn vị kinh doanh trong tỉnh. 


