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THÔNG ĐIỆP TỪ THỐNG ĐỐC TỈNH 

 

〇 Tôi là thống đốc tỉnh Okayama – Ibaragi Ryuta. 

 

〇 “Các biện pháp trọng điểm ngăn chặn lây nhiễm” đã được 

quyết định áp dụng tại tỉnh Okayama từ ngày 27 tháng 1 đến 

hết ngày 20 tháng 2. Nhận chỉ thị này, tôi quyết định áp dụng 

thực hiện các biện pháp trọng điểm trong phạm vi toàn tỉnh 

Okayama.  

 

〇 Trong đó tôi đặc biệt yêu cầu 3 điều dưới đây:  

 

〇 Điều 1: Đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, ngoài các cơ 

sở thuộc đối tượng đã được “Bên thứ 3 chứng nhận”, các cơ sở 

khác ngoài việc rút ngắn thời gian kinh doanh đến 20 giờ, cũng 

không được cung cấp rượu bia cho đến cuối ngày. 

Còn đối với các cơ sở thuộc đối tượng đã được “Bên thứ 3 

chứng nhận”, có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án, hoặc mở cửa 

đến 21 giờ và cung cấp rượu bia đến 20 giờ, hoặc rút ngắn thời 

gian kinh doanh đến 20 giờ và không cung cấp rượu bia.  

 

〇 Điều 2: Đối với người dân trong tỉnh, tôi mong mọi người có 

thể tiếp tục tuân thủ “4 điều luật của tỉnh Okayama”, như tiệc 

ăn uống chỉ giới hạn dưới 4 người trong 2 tiếng đồng hồ, chỉ 

hạn chế trong phạm vi gia đình hoặc những người thường 

xuyên gặp mặt, tránh di chuyển đến các tỉnh khác nếu không 

cần thiết, tránh đi lại đến các tỉnh đang lây nhiễm lan rộng,… 

 

〇 Điều 3: Áp dụng “Luôn đeo khẩu trang – Mask Code” như 

đeo khẩu trang y tế đúng cách, và thực hiện triệt để các biện 

pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản. 

 

〇 Trong tình hình lây nhiễm đang bùng phát do biến chủng 

Omicron, để thu hẹp và dập tắt nhanh chóng làn sóng lây 

nhiễm, tôi kính mong sự thấu hiểu và hợp tác của toàn thể 

người dân trong tỉnh.  

 


