
Lời nhắn từ thị trưởng 

 

Xin chào tôi là Fushimi Takashi, Thị trưởng của thành phố Hirakata. 

Ba tuần đã trôi qua kể từ khi tuyên bố khẩn cấp được phát lệnh. 

Trong Tuần lễ Vàng này, khi nhiều người ra ngoài chúng tôi đang lo lắng về sự lây 

lan truyền nhiễm, có thể dẫn đến sự sụp đổ y tế. 

 

Tại thành phố Hirakata, hôm trước người nhiễm bệnh đã được xác nhận tại bệnh 

viện thành phố và trường trung học cơ sở thành phố, và tình hình hiện tại là không 

thể đoán trước. Chúng tôi không biết khi nào hoặc nơi nào sự truyền nhiễm sẽ lan 

rộng. 

 

Tình trạng hiện tại của những người bị nhiễm bây giờ là do hành vi của hai tuần 

trước. Hành động của bạn bây giờ sẽ quyết định tình hình dịch bệnh hai tuần sau. 

Hành động của bạn trong Tuần lễ vàng sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai sau này. 

 

Trước tiên chính bạn hãy bảo vệ cuộc sống của chính bạn. Hãy suy nghĩ và bảo 

vệ cuộc sống của gia đình mình. Hơn nữa hãy bảo vệ cuộc sống của nhiều người 

khác bằng hành động của bạn. 

 

Hãy giảm 80% sự tiếp xúc với người khác hơn bình thường. Ở nhà là cách dễ 

nhất để làm điều đó. Xin vui lòng không đi ra ngoài trừ khi nó thực sự cần thiết 

cho cuộc sống của bạn, chẳng hạn như làm việc hoặc mua sắm các mặt hàng hàng 

ngày. 

 

Tôi cầu mong rằng Tuần lễ Vàng năm nay các bạn có thể trải qua thời gian thật 

ý nghĩa, chẳng hạn như thử những việc mà bạn chưa thể làm được vì quá bận rộn 

ở nhà,đây cũng là lời thỉnh cầu của tôi đến các bạn. 

 

 


