
 

ベトナム語（VN） 

Tăng cường biện pháp tình trạng khẩn cấp và 

 thiết lập trung tâm tiêm chủng diện rộng vắc-xin corona chủng mới tại tỉnh Fukuoka 

 

Thông báo ngày 20 tháng 5 năm 2021 (thứ 5) 

 

Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu biện pháp tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi gửi lời cám ơn 

sâu sắc đến người dân vì đã thấu hiểu và hợp tác thực hiện những yêu cầu nghiêm ngặt như 

hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, rút ngắn thời gian kinh doanh, hay tạm ngừng kinh 

doanh. 

 

Hôm nay, cuộc họp ban phòng chống lây nhiễm corona chủng mới đã quyết định yêu cầu 

đóng cửa thứ bảy và chủ nhật đối với các cơ sở tập trung đông người. 

 

〇Về số lượng người ra ngoài, số lượng vào ngày thường, thứ bảy và chủ nhật có giảm so với 

tại thời điểm tuyên bố tình trạng khẩn cấp tháng 1, nhưng vẫn tăng khá nhiều từ thời điểm 

tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 4 năm ngoái. 

 

Số lượng người dương tính mới tại thời điểm ngày 12 tháng 5 (thứ 4) là 634 người, nhiều nhất 

từ trước tới nay, trong vòng 4 ngày gần đây có giảm so với một tuần trước nhưng tính đến 

ngày 19 tháng 5 (thứ 4) đã đạt 500 người, vẫn đang ở mức cao. 

 

Về thể chế cung cấp y tế, tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại thời điểm ngày 19 tháng 5 (thứ 4) là 

77,5%, tỉ lệ sử dụng giường bệnh nặng là 52,5%. 

 

Mặc dù không có tình trạng thiếu giường bệnh cho trường hợp cần nhập viện ngay, nhưng 

có xu hướng việc số người nhập viện đạt cao điểm đến muộn hơn so với thời kì số ca dương 



 

 

tính đạt cao điểm.  

 

Nếu tình hình lây nhiễm như hiện tại vẫn tiếp diễn, có lo ngại rằng sẽ trở thành tình trạng rất 

nghiêm trọng.  

 

Làn sóng lây nhiễm lần này đã ở mức cao hơn rất nhiều so với làn sóng lây nhiễm trước đó,  

Vì đang có chuyển biến sang chủng mới có khả năng lây nhiễm nhanh hơn chủng cũ, nên 

càng cần giảm lưu lượng người qua lại. 

 

Để có thể kết thúc các biện pháp tình trạng khẩn cấp, đã có quyết định biện pháp mới về cơ sở 

tập trung đông người. 

 

【Biện pháp mới】 

 

〇Những cơ sở tập trung đông người trên 1.000 m², cụ thể là: 

 

・“Trung tâm thương mại (ngoại trừ dịch vụ cho nhu cầu sinh hoạt) ” như bách hóa tổng hợp, 

trung tâm mua sắm,…, 

・“ Địa điểm vui chơi” như cửa hàng pachinko, trung tâm trò chơi,… 

・“Cơ sở giải trí” như trường đua ngựa, đua thuyền, khu cá cược ngoài đường đua ngựa,… 

・“Cơ sở dịch vụ (ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu cho sinh hoạt)” như nhà tắm công cộng, thẩm 

mỹ viện,… 

 

Ở những nơi kể trên, trong thời gian thực hiện biện pháp tình trạng khẩn cấp, chấp hành thực 

hiện giảm giờ kinh doanh chỉ đến 20 giờ, đóng cửa ngày thứ bảy và chủ nhật kể từ ngày 22 



 

 

tháng 5 (thứ 7). Những cơ sở tập trung đông người hợp tác thực hiện sẽ được nhận tiền hỗ trợ. 

 

Ngoài ra, đối với những cơ sở tập trung đông người không thuộc diện trên, cần nghiêm chỉnh 

thực hiện hướng dẫn, tổ chức cho người ra vào nhằm tránh gây ùn tắc trong và ngoài cơ sở. 

 

【Giảm số người đi làm】 

 

Thực hiện triệt để làm việc tại nhà nhằm giảm số lượng người ra ngoài. 

 

Yêu cầu chủ doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm 70% số lượng nhân viên đi làm, đồng thời thúc 

đẩy mạnh mẽ các nỗ lực giảm thiểu tiếp xúc giữa người với người bằng biện pháp làm việc tại 

nhà (làm việc từ xa), đi làm giờ khác nhau khi làm việc tại công ty. 

 

Tại ủy ban nhân dân tỉnh, cũng đang thực hiện giảm người làm việc bằng cách để nhân viên 

làm việc tại nhà hoặc nghỉ phép ngoại trừ các nhân viên đang làm những công viêc cần thiết 

để bảo vệ sinh mạng và tài sản của công dân tỉnh như trung tâm tư vấn trẻ em và phòng chống 

lây nhiễm, tính đến ngày 14 tháng 5 (thứ 6) là 67,5%, số người làm việc đã giảm 70%. Rất 

mong chủ doanh nghiệp cùng hợp tác thực hiện.  

 

〇Lần này, do yêu cầu đóng cửa bách hóa tổng hợp, cửa hàng pachinko,… vào ngày thứ 7 và 

chủ nhật, dẫn đến lo ngại có khả năng người dân sẽ sang tỉnh lân cận để sử dụng các cửa 

hàng tại đây. Ngày hôm qua, tại cuộc họp “Thống đốc Kyushu”, thống đốc các tỉnh đã cùng 

đồng thuận hạn chế di chuyển giữa các vùng giao giữa các tỉnh nếu không cần thiết. 

 

Người dân tỉnh được yêu cầu hạn chế di chuyển không cần thiết tại các vùng tiếp giáp giữa 



 

 

các tỉnh. 

 

〇Ngoài ra, vui lòng tiếp tục hạn chế ra ngoài khi không cần thiết kể cả ban ngày. Ngay cả khi 

cần phải ra ngoài, hãy dừng lại để suy nghĩ lần nữa xem có thực sự cần ra ngoài bây giờ 

hay không, hãy hành động một cách thận trọng và có trách nhiệm với tư cách là một thành 

viên xã hội.     

 

【Thể chế cung cấp y tế】 

 

〇Tại tỉnh, số giường tiếp nhận bệnh nhân dương tính với corona chủng mới đã tăng từ 802 



 

 

giường tại thời điểm ngày 19 tháng 4 (thứ 4) lên 1206 giường hiện nay. Trong đó, số 

giường tiếp nhận bệnh nhân nặng đã tăng từ 111 giường lên 158 giường. 

 

Cơ sở lưu trú từ tháng 5 trở đi có thêm 2 cơ sở mới, với tổng số phòng là 1734 phòng.  

 

Về giường bệnh, chỉ tiêu là 1220 giường, đảm bảo 1480 giường phòng trường hợp khẩn cấp. 

Về cơ sở lưu trú, mục tiêu là đảm bảo 2000 phòng. 

 

【Trung tâm tiêm phòng diện rộng tỉnh Fukuoka】 

 

〇Về vắc xin được xem là chìa khóa ngăn ngừa corona chủng mới, các địa phương đặt mục 

tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho người cao tuổi vào cuối tháng 7. 

 

Tỉnh đã quyết định thành lập 2 cơ sở “Trung tâm tiêm chủng diện rộng tỉnh Fukuoka” để đảm 

bảo người cao tuổi sống trong tỉnh có nguyên vọng tiêm chủng được tiêm chủng cho tới cuối 

tháng 7. 

 

Các địa điểm là “Đại học công lập tỉnh Fukuoka” tại thành phố Tagawa, “Đại học quản lý 

chăm sóc sức khỏe” tại thành phố Miyama. 

 

Tại hai địa điểm này, dự kiến tiêm 2 lần vắc xin Moderna với quy mô tiêm tối đa 1000 người 

mỗi ngày. 

 

Đối tượng là người cao tuổi ở địa phương có nguyện vọng thiết lập địa điểm tiêm chủng tập 

trung hoặc gặp khó khăn trong việc hoàn thành tiêm chủng vào cuối tháng 7.  



 

 

 

Dự kiến đảm bảo phương tiện di chuyển đến địa điểm. Hoạt động chuẩn bị đang được thực 

hiện nhằm đảm bảo bắt đầu tiếp nhận đặt tiêm phòng từ đầu tháng 6. Chi tiết sẽ thông báo 

sau. 

 

Thành thật xin lỗi vì những bất tiện này, rất mong toàn dân cùng các chủ doanh nghiệp thông 

cảm và hợp tác để phòng chống lây nhiễm. 


