
Xin chào tấ t  cả  mọi  ngườ i .  Tôi  là  Fushimi  Takashi ,  th ị  t rưởng thành phố  

Hirakata.  

 

Số  ca nhiễm vi  rút  corona mới  đã gia tăng kể  từ  cuố i  tháng 10 và sự  lây lan của  

các ca lây nhiễm vẫn chưa dừng lạ i ,  vớ i  số  lượng kỷ  lục cao  nhấ t  hiện đang 

được thiế t  lập ở  nhiều t ỉnh.  Tấ t  nhiên,  thành phố  Hirakata cũng không ngoạ i  lệ .  

Theo phân t ích t ình t rạng lây nhiễm của chính phủ  cho thấy rõ rệt  khuynh hướng 

có nguy cơ  mắc lây nhiễm cao.Sau đây  l à  5  t rường hợp tôi  sẽ  giớ i  thiệu.  

Đầu t iên là  “những cuộc l iên hoan giao lưu có ăn nhậu”.  

Nó có xu hướng ồn ào,  việc mời  rượu và dùng chung đũa làm tăng nguy cơ lây 

nhiễm. 

Thứ  hai  là  “Việc ăn uống đông ngườ i ,  t rong thời  gian dài”.  

Ăn uống t rong thời  gian dài ,  ăn uống giải  t r í ,  rượu chè đêm khuya làm tăng nguy 

cơ lây nhi ễm bệnh.  

Về  đông ngườ i ,ví  dụ  từ  5 ngườ i  t rở  lên khi  đi  ăn uống có xu hướng ồn ào.  

Thứ  ba là  “Việc t rò chuyện mà không đeo khẩu t rang”.  

Nói  chuyện ở  cự  l y gần mà không đeo khẩu t rang sẽ  làm tăng nguy cơ lây nhiễm. 

Hãy cẩn thận ngay cả  khi  di  chuyển bằng ô tô  hoặc xe buýt .  

Ví  dụ  về  các ca lây nhiễm mà không đeo  khẩu t rang,  như  b ị  l ây nhiễm khi  đi  hát  

karaoke buổ i  t rưa đã  được xác nhận.  

Thứ  tư  là  “Việc s inh hoạ t  chung t rong mộ t  không gian nhỏ  hẹp”.  

Các t rường hợp lây nhiễm trong ký túc xá s inh viên đã đư ợc báo cáo.  Hãy cẩn 

thận vớ i  không gian  kín t rong thờ i  gian dài .  

Thứ  năm là “Việc thay đổi  nơi  ở”.  

Nguy cơ nhiễm trùng có thể  tăng lên do thư giãn ho ặc thay đổi  môi  t rường,  

chẳng hạn như khi  bạn ngh ỉ  ngơi  tại  nơi  làm việc.  

Các t rường hợp lây nhiễm đã được xác nhận t rong phòng ngh ỉ ,  phòng hút  thuốc  

và phòng thay đồ .  

Từ  nay,  d ịp cuối  năm và Tết  Dương l ịch sẽ  là  thời  điểm mà số  đông ngườ i  dân 

sẽ  có cơ hội  ăn uống nhiều hơn như d ịp Noel ,  Tết  Dương l ịch.  



Tôi  muốn bạn hế t  sức lưu ý đến năm t ình huống này để  ngăn ngừa sự  lây lan  

rộng thêm. Ngoài  ra ,  có những lo ngạ i  về  một  đợ t  d ịch đồng thờ i  vớ i  bệnh cúm 

khi  mùa đông đến gần.  Chúng tôi  muốn yêu cầu tấ t  cả  ngườ i  dân thực hiện t r iệ t  

để  các biện pháp chống lạ i  sự  lây nhiễm, chẳng hạn như đeo  khẩu t rang,  khử  

t rùng và rửa tay,  và chăm ch ỉ  thông gió t rong phòng.  

"  Chắc chắn chúng ta sẽ  vượt  qua .  Vượt  lên phía t rước Corona”  

Ngày 27 tháng 11,  Lệnh hòa năm thứ  2  

 

Th ị  t rưởng thành phố  h i rakata Fushimi Takashi   

 


