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THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH 

 

○ Tôi là Ibaragi Ryuta thố ng đố c tỉ nh Okayama 

○ Kể  từ  ngày 16/5 để n ngày 31/5 Chính phủ  đã ban bố  Tình trạ ng lể  nh khạ n 

cạ p. Tiể p nhạ  n sừ  chỉ  đạ o này , tỉ nh đã quyể t đị nh áp dủ ng các biể  n pháp đố i 

phó tình trạ ng khạ n cạ p áp dủ ng cho tạ t cạ  các khu vừ c trong tỉ nh. 

○ Yêu cạ u tạ t cạ  mố i ngừờ i dân trong tỉ nh hạ n chể  ra ngoài khi không cạ n thiể t 

và cạ p bách kể  cạ  vào ban ngày. 

○ Hờn nừ a, yêu cạ u nghiêm khắc các cờ sờ  kinh doanh quy mô lờ n tạ  p trung 

nhiể u khách, các quán ăn từ  ngày 16 trờ  đi mờ  cừ a kinh doanh để n 8h tố i, 

không đừờ c bán bia rượu… chất có cồn và không được đi đến các quán Karaoke 

cho để n ngày cuối cùng. 

Và yêu cạ u các cờ sờ  kinh doanh quy mô lờ n tạ  p trung nhiể u khách ngừ ng 

hoạ t đố  ng kinh doanh vào ngày thừ  7, chủ  nhạ  t. 

○  Trong khoạ ng thời gian dài đã gây không ít gánh nặng cho tất cả mọi người 

dân trong tỉ nh cũng như cho các cơ sở kinh doanh ,nhưng các yêu cầu lần này 

nhằm mục đích hạn chế nhiễm bệnh ,vì bảo vệ sừ c khốể  vạ  tỉ nh mạ ng vố  gịạ  , 

mố  t lạ n nừ ạ rạ t mống nhạ  n đừờ c sừ  hờ p tạ c củ ạ tạ t cạ  mố ị ngừờ ị . 


