
Lời nhắn đến toàn thể mọi người ( từ thị trưởng) ngày 3 tháng 4 

 

Trong thời gian vừa qua, tôi thành thật chia buồn với những trường hợp bị 

nhiễm chủng cúm mới Corona, ước mong mọi người sẽ nhanh chóng bình 

phục trở lại cuộc sống thường ngày. 

Tôi cũng xin cảm ơn toàn thể mọi người đã phối hợp với những nỗ lực của 

thành phố, gây nhiều cản trở cuộc sống của mọi người như trường học bị nghỉ, 

giới hạn sử dụng công trình công cộng, hạn chế đi ra ngoài. 

Hiện tại trên thế giới tình hình virus corona đang diễn biến phức tạp từng 

ngày, Thành phố Osaka cũng có nhiều trường hợp lây nhiễm không biết 

nguyên nhân. 

Sau khi theo dõi tình hình, chúng tôi quyết định hoãn các lễ hội, hoạt động 

văn hóa do thành phố tổ chức đến ngày 6 tháng 5. 

Trường tiểu học, trung học công lập trong thành phố sẽ tiếp tục được cho 

nghỉ đến ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên, do lo ngại vấn đề học hành và sức khỏe 

của các cháu nhi đồng khi nghỉ quá lâu, chúng tôi sẽ thực hiện việc đưa các 

cháu đến lớp một cách phân tán định kỳ cùng với các biện pháp phòng chống 

lây nhiễm virus.  

   Ngoài ra, chúng tôi tăng đối tượng tiếp nhận lâm thời lên các cháu 6 tuổi, 

trong trường hợp bố mẹ phải đi làm không thiểu sắp xếp được người chăm 

nom. 

Chúng tôi kêu gọi toàn thể mọi người thực hiệm nghiêm túc phương án 

phòng bệnh như rửa tay, che miệng khi ho. Tránh xa những nơi có 3 chữ “chật”, 

“không gian thoáng khí chật chội”, “không gian đông người chật chội”, “không 

gian hội họp, nói chuyện chật hep”. Mong mọi người thực hiện triệt để phương 

án phòng chống dịch, mỗi hành động của một người có thể cứu được sinh 



mạng của người khác. 

Để vượt qua khó khăn này, thành phố sẽ tiếp tục liên hết với chính quyền phủ 

Osaka, dồn toàn lực đảm bảo phương án phòng dịch và đảm bảo hệ thống y tế 

một cách hữu hiệu nhất. Mong nhận được sự ủng hộ và giúp sức của mọi 

người. 


