
Gửi các công dân thành phố 

 

 

Ngày hôm nay (ngày 21 tháng 7), một học sinh tại trường trung học cơ sở thành phố 

Hirakata đã được xác nhận bị nhiễm vi rút corona. Học sinh bị nhiễm tuy được báo cáo 

là bị nhiễm bệnh nhẹ, nhưng chúng tôi chân thành hy vọng rằng em sẽ phục hồi càng sớm 

càng tốt. 

 

Đối với điều này, trường được xác nhận bị nhiễm lần này sẽ tạm thời bị đóng cửa hoàn 

toàn (đóng cửa trường) từ thứ Tư ngày 22 tháng 7 đến thứ Sáu ngày 24 tháng 7. 

Theo kết quả của một cuộc khảo sát dịch tễ học của trung tâm y tế công cộng (khảo sát 

về người tiếp xúc) thì không có người tiếp xúc mật thiết tại trường. Trong tương lai, khi 

mở trường lại, chúng tôi sẽ thực hiện triệt để các biện pháp an toàn như khử trùng trong 

trường và cung cấp thông tin cần thiết để tất cả học sinh có thể yên tâm đến trường. 

 

Ngoài ra, vui lòng không thực hiện các phát ngôn hoặc hành động trên SNS dựa trên 

kiến thức sai lệch như là “bạn sẽ bị nhiễm bệnh nếu bạn đến gần trường học nơi người 

nhiễm bệnh xuất hiện”. Đây là một loại vi rút mà bất cứ ai cũng có thể bị lây nhiễm. Hãy 

hành động dựa trên những kiến thức chính xác. 

 

Mặc dù tuyên bố về tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ, nhưng nhiều người nhiễm bệnh 

mới đã được xác nhận mỗi ngày tại Tokyo và tình trạng lây nhiễm vẫn tiếp tục ở tỉnh 

Osaka. Ngay cả ở thành phố chúng ta, cho đến tháng 7 này đã xác nhận được 14 người 

nhiễm. Chúng tôi mong muốn tất cả công dân thực hiện "lối sống mới" như tránh 3 mật, 

lịch sự khi ho, rửa tay thường xuyên và tiếp tục hợp tác trong việc ngăn ngừa lây nhiễm. 

 

Trong tương lai, chúng tôi cùng với sự hợp tác với các tổ chức liên quan sẽ tiếp tục thực 

hiện mọi nỗ lực có thể để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 
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