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THÔNG ĐIỆP TỪ THỐNG ĐỐC TỈNH 
 

〇 Tôi là Thống đốc tỉnh Okayama – Ibaraki Ryuta.  
〇 “Biện pháp tăng cường ngăn chặn lây nhiễm lan rộng” đã được 

nhà nước quyết định áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 20 

tháng 8 đến ngày 12 tháng 9. 

 

〇 Nhận chỉ thị này, tỉnh quyết định thực hiện các biện pháp tăng 

cường. Khu vực thực thi các biện pháp này bao gồm thành phố 

Okayama và Kurashiki. 

 

〇 Đặc biệt, có 3 điểm sau đây tôi muốn yêu cầu: 

 

〇 Thứ nhất, đối với các nhà hàng quán ăn trong thành phố 

Okayama và Kurashiki, cùng với việc rút ngắn thời gian kinh doanh 

đến 8 giờ tối, tỉnh cũng yêu cầu thêm việc ngừng cung cấp rượu các 

loại cho đến cuối ngày. 

   Ngoài ra, đối với các nhà hàng quán ăn ngoài thành phố 

Okayama và Kurashiki, tỉnh cũng yêu cầu rút ngắn thời gian kinh 

doanh đến 8 giờ tối, và chỉ cung cấp rượu các loại cho đến 7 giờ tối. 

 

〇 Thứ 2, đối với các cơ sở tập trung khách quy mô lớn trong thành 

phố Okayama và Kurashiki, tỉnh yêu cầu rút ngắn thời gian kinh 

doanh đến 8 giờ tối. 

 

〇 Thứ 3, tôi khẩn thiết kêu gọi việc hạn chế đi ra ngoài nếu không 

cần thiết bào gồm cả ban ngày đối với người dân toàn tỉnh, cũng như 

cắt giảm 70% số nhân viên đi làm đối với các tổ chức kinh doanh. 

 



 

 

〇 Tôi rất xin lỗi khi một lần nữa, tỉnh lại phải thực hiện các chế tài 

nghiêm ngặt, nhưng để ngăn chặn lây nhiễm không lan rộng quá tình 

hình hiện nay, để bảo vệ tính mạng đáng quý của mọi người, tôi kính 

mong sự thấu hiểu và hợp tác của người dân và các tổ chức kinh 

doanh. 


