
Trong tâm dịch Corona đi nữa hãy coi trọng lòng nhân ái 

    

Xin chào mọi  ngườ i ,  tôi  là  Fushimi Takashi  Th ị  t rưởng thành phốHirakata  

Chúng tôi  muốn bày tỏ  lòng biết  ơn sâu sắc tớ i  tấ t  cả  ngườ i  dân vì  sự  hợp tác 

hàng ngày của các bạn t rong việc ngăn chặn sự  lây nhiễm vi  rút  corona mớ i ,  

chẳng hạn như đeo khẩu t rang,  rửa tay kỹ  lưỡng và t ránh 3 mậ t .  

Tạ i  thành phố  Hirakata,  chúng tôi  đang n ỗ  lực ngăn chặn sự  lây lan của bệnh 

và cân bằng các hoạt  động kinh tế  xã hội ,  nhưng vẫn cần thời  gian để  k iểm soát  

và những ngườ i  b ị  nhiễm bệnh vẫn đang được xác nhận t rong thành phố .  

Kể  từ  khi  vi  rút  corona mớ i  lây lan,  hành vi  không thi ện chí  và phân biệt  đố i  

xử  đố i  vớ i  những ngườ i  b ị  nhiễm và gia đình họ ,  t rường học và cơ sở  k inh doanh 

nơi  xảy ra lây nhiễm tập thể  được đưa lên báo t rên toàn quốc như về  vấn đề  nhân 

quyền.  

Những lời  nói  và hành động gây tổn thương này,  ngay cả  kh i  chúng xuấ t  phát  

từ  sự  lo  lắng và sợ  hãi  về  mộ t  loại  vi  rút  không xác đ ịnh, thì  cũng  hoàn toàn 

không được phép.  Bấ t  kỳ  ai  cũng có thể  b ị  nhiễm vi  rút  corona mớ i ,  và bạn cũng 

có khả  năng là một  ngườ i  t iếp xúc mậ t  thiế t  với  ngườ i  b ị  nhiễm. 

Thành phố  sẽ  t iếp tục cung cấp thông t in  chính xác về  sự  lây nhiễm vi  rút  

corona mớ i ,  và tấ t  cả  nhân viên sẽ  làm việc cùng nhau để  ngăn chặn và phòng 

chống sự lây nhiễm. 

Vớ i  các công dân  hãy mạnh mẽ  và có tấm long nhân ái  đố i  vớ i  nhau,  và chúng 

ta  hãy cùng nhau vư ợ t  qua t ình  cảnh khó khăn nghiêm t rọng này.  

“Chắc chắn chúng ta  sẽ  vượ t  qua .  Vượ t  lên phía t rước Corona”  
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Th ị  t rưởng thành phố  h i rakata Fushimi Takashi  


