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THÔNG ĐIỆP TỪ THỐNG ĐỐC TỈNH 

 

○  Tôi là thống đốc tỉnh Okayama – Ibaragi Ryuta.  

 

○  Do ảnh hưởng của biến chủng Omicron, ở các tỉnh lân cận, số ca 

dương tính Covid-19 mới đang tăng liên tục với tốc độ gấp đôi 

hoặc hơn chỉ trong vòng 2 ngày.  

 

○  Trong tỉnh ta, số người dương tính với biến chủng Omicron cũng 

đang liên tục được xác nhận.Vậy nên, có khả năng cao việc lây 

nhiễm trong cộng đồng đã lan rộng ở mức độ nhất định, và đang 

đứng trước ngưỡng cửa bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 6. 

 

○  Thời điểm này, tôi biết rằng có nhiều người đang có dự định du 

lịch, tiệc, lễ thành nhân,…tuy nhiên, để ngăn chặn lây nhiễm lan 

rộng sau này, tôi yêu cầu 3 điều dưới đây: 

 

○  Thứ nhất, trường hợp tham các sự kiện có nhiều người tập trung 

như Lễ thành nhân,..hãy tiêm vắc-xin hoặc xét nghiệm từ trước. 

Đồng thời, thực hiện tránh “3 MISTU” để ‘Không lây nhiễm’ và 

‘Không bị lây nhiễm’. 

 

○  Thứ 2, cho dù là biến chủng Omicron, thì các biện pháp phòng 

tránh lây nhiễm cơ bản cũng có hiệu quả giống như các biến chủng 

trước đây. Vậy nên, hãy tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp 

phòng tránh lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay, thông 

gió. Đặc biệt, chú ý tuyệt đối không tháo khẩu trang khi có người 

khác. 

 

○  Thứ 3, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 31 tháng 1, 

những ai hiện đang sống trong tỉnh, ở môi trường có khả năng lây 

nhiễm cao, đang cảm thấy lo lắng việc mình bị lây nhiễm,  thì dù 

không có biểu hiện lây nhiễm cũng có thể được xét nghiệm kháng 

nguyên miễn phí. 

 

○  Xét đến tốc độ lây nhiễm chóng mặt của biến chủng Omicron, 

thì sau này có khả năng các biện pháp mạnh như ‘Biện pháp tăng 

cường phòng chống lây nhiễm lan rộng’ sẽ bắt buộc phải áp dụng. 

Để không xảy ra trường hợp như vậy, tôi hy vọng toàn dân trong 

tỉnh tiếp tục chung tay trong việc ngăn chặn lây nhiễm lan rộng.  


