Thông báo về các đối pháp với bệnh truyền nhiễm gây ra bởi Vi rút COVID-19

Thành phố Tochigi đang trong tình trạng khẩn cấp
~Thông điệp gửi tới mọi người dân trong Thành Phố
nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm lan rộng~
Vào ngày 6 tháng 8, “Tình trạng khẩn cấp” đã được ban bố tại TP Tochigi của chúng ta. Chính
quyền TP đã khẩn thiết yêu cầu mọi người hạn chế ra ngoài một cách tối đa. Tuy nhiên tình trạng
lây nhiễm đã lên tới mức độ cao nhất “mức số 4” trong 4 giai đoạn được đưa ra, tức là mức độ
bùng phát lây nhiễm.
Với tình hình này, chúng tôi yêu cầu mọi người dân chung sức chung lòng hợp tác hơn nữa để
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Cuộc sống của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi do sự kéo dài của dịch bệnh Corona, nhưng
chính quyền TP sẽ nỗ lực hết sức để “Bảo vệ tính mạng và cuộc sống của mọi người dân”
Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau vượt qua tình trạng khó khăn này càng sớm càng tốt.
Trưởng ban Kiểm soát bệnh lây nhiễm do vi rút COVID-19 TP Tochigi
Thị trưởng TP Tochigi OKAWA HIDEKO

Yêu cầu mọi người dân cùng hợp tác

Không ra ngoài nếu không
cần, không gấp
(Đặc biệt hãy ở nhà sau 8 giờ tối)

Không tụ tập tiệc tùng, ăn
uống, và uống đồ uống có
cồn quá 5 người.

Không ra ngoài phạm vi tỉnh
Tochigi

Không ăn uống, uống đồ
uống có cồn trong thời gian
dài với những người mà bạn
lâu ngày không gặp

Thực hiện triệt để các biện
pháp phòng chống lây nhiễm
cơ bản
(Kể cả sau khi đã tiêm Vắc xin)

Hành động một cách bình
tĩnh, sáng suốt để bảo vệ
quyền con người đối với
người bệnh, người thân và
những người liên quan.

Tình trạng lây nhiễm đang lan nhanh với tốc độ chưa từng có tại TP Tochig
Từ tháng 8, Tình hình lây nhiễm tăng nhanh đột ngột với sự xuất hiện và thay thế của biến thể
Delta là loại biến thể virut mới có khả năng lây lan mạnh. Vì vậy, hơn bao giờ hết, cần phải có
sự hợp tác của tất cả mọi người để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm như hiện nay.
Số người nhiễm mới theo từng tháng tại TP Tochigi

Từ tháng 8, số lượng người nhiễm bệnh tăng đột ngột

Số điện thoại tư vấn trong trường hợp bị
sốt
①Hãy gọi tới bệnh viện bạn thường tới khám
②Nếu không có bệnh viện quen, hãy gọi tới

Trung tâm tư vấn Vắc xin và khám bệnh
tỉnh Tochigi
☎ 0570-052-092
Tiếp nhận 24 giờ cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Số người nhiễm theo nhóm tuổi tại TP Tochigi
〔Cộng dồn〕

Theo nhóm tuổi, số người nhiễm bệnh ở độ tuổi 20 tăng nhiều nhất 。

Đường dây nóng dành cho người nước
ngoài sống tại tỉnh Tochigi
Hãy gọi điện nếu có lo lắng về lây nhiễm
COVID-19
☎

028-678-8282

Tiếp nhận 24 giờ

Tình trạng tiêm phòng Vắc xin của Thành Phố Tochigi
Từ ngày 31 tháng 8, đã bắt đầu nhận hẹn lịch tiêm phòng dạng tập thể cho toàn bộ nhóm tuổi
từ 12 tuổi trở lên.
Tại TP Tochigi, chúng tôi sẽ tiến hành tiêm theo trình tự dựa trên tình hình cung cấp Vắc xin.
Lịch tiêm sẽ được công bố trên trang chủ của Thành Phố.
Tình trạng tiêm phòng Vắc xin của Thành Phố Tochigi (toàn bộ nhóm tuổi từ 12 tuổi trở lên)
Số lượng người tiêm lần 1: 80.679 tỉ lệ tiêm 55.1%
Số lượng người tiêm lần 2: 64.227 tỉ lệ tiêm 43.8%
Tính đến thời điểm ngày 30/8, việc tiêm phòng đối với tất cả các nhóm tuổi đều
đang tiến triển tốt.

Hướng dẫn về tiêm phòng Vắc xin cho phụ nữ mang thai
Với những phụ nữ đang mang thai có nguyện vọng muốn tiêm phòng Vắc
xin COVID-19, hãy trao đổi với bác sĩ sản khoa của bạn rồi gọi điện tới
tổng đài của TP Tochigi.
Nếu bạn đang khám ở bệnh viện phụ nữ Ohira lady clinic, bạn có thể sẽ
được tiêm tại bệnh viện. Hãy đặt lịch tiêm trực tiếp tại bệnh viện này.

Tư vấn/ giải đáp thắc mắc
Tổng đài tiêm phòng Vắc xin COVID-19 TP Tochgi
Đặt lịch/ hủy lịch tiêm dạng tập thể, tư vấn chung

☎ 0282-21-2418 Giờ tiếp nhận: Ngày thường 9h~17h

