
 Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Fushimi Takashi, thị trưởng thành phố Hirakata. 

Hiện tại, tình trạng lây nhiễm vi rút corona mới không thể ngăn chặn được và vẫn đang tiếp diễn. 

Kể từ khi số người mới mắc bệnh ở tỉnh Osaka vượt quá Tokyo vào ngày 30 tháng 3, từ việc "tỷ lệ 

sử dụng giường bệnh cho bệnh nặng" cho biết mức độ sử dụng giường bệnh đã đạt đến tình trạng báo 

động cao hơn 70% , vào ngày 7 tháng 4, chúng tôi đã tuyên bố tình trạng "khẩn cấp về y tế" và kêu gọi 

tất cả công dân của phủ hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. 

Lễ rước đuốc Olympic Tokyo, được lên kế hoạch cho 18 thành phố và thị trấn trong phủ vào ngày 

13 và 14 cũng bị hủy bỏ trên các tuyến đường công cộng. Tại thành phố Hirakata, 14 vận động viên 

chạy qua Hirakata-shuku và ga Hirakatashi vào ngày 13, và sự kiện đã được lên kế hoạch tổ chức. 

Chính vì đang trong thời gian khó khăn như vậy nên tôi muốn tiếp thêm năng lượng cho mọi người, 

mặc dù đã tiến hành chuẩn bị khi đã sắp xếp một cách kỹ lưỡng việc kiểm soát lây nhiễm, nhưng thật 

là đáng tiếc . Chúng tôi xin lỗi tất cả những người đã mong chờ sự kiện và ủng hộ suốt chặng đường, 

những vận động viên chạy và tất cả những người đã nỗ lực để tổ chức sự kiện. 

Đặc điểm của tình hình lây nhiễm hiện nay trên địa bàn thành phố là lây lan nhanh với tốc độ cao 

hơn đợt 3 và tỷ lệ lây nhiễm ở người trẻ tuổi cao hơn so với tháng 1, thời điểm mà lây nhiễm ở người 

cao tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong tuần từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, 109 người đã bị nhiễm 

bệnh, gấp đôi con số của tuần trước và 39 người chiếm 35% trong số đó là ở độ tuổi 20. Ngoài ra, cần 

hiểu rõ về con đường lây nhiễm để kiểm soát sự lây lan, nhưng đặc điểm nổi bật là số người lây nhiễm 

không rõ phương thức là 61 người, chiếm hơn một nửa tổng số người bị nhiễm và tỷ lệ cao hơn bao 

giờ hết. 

Tại Trung tâm Y tế của thành phố, chúng tôi thực hiện các cuộc điều tra dịch tễ học như nắm bắt 

đường lây nhiễm của từng người mắc bệnh, cũng như kiểm tra tình trạng sức khỏe và tư vấn hàng ngày 

cho đến khi nhận định là không cần thiết phải điều trị y tế. Số lượng người dưỡng bệnh là 48 người 

vào ngày 23 tháng 3, nhưng hai tuần sau, vào ngày 8 tháng 4, con số này đã tăng gấp bốn lần lên 203 

người. 

Một lần nữa, chúng tôi đề nghị người dân tiếp tục các biện pháp kiểm soát lây nhiễm cơ bản như 

đeo khẩu trang, khử trùng và giữ khoảng cách xã hội, và để ngăn chặn sự lây lan thêm, hãy hạn chế 

triệt để việc ra ngoài một cách không cần thiết. Rất mong sự hợp tác của mọi người. 

Cuối cùng, liên quan đến tiêm chủng, phiếu tiêm chủng sẽ được gửi qua đường bưu điện cho tất cả 

mọi người từ 65 tuổi trở lên từ ngày 5 tháng 4. Tôi chắc rằng một số người đã nhận được phiếu, nhưng 

vì số lượng vắc xin được phân bổ cho thành phố trong tháng 4 rất hạn chế cho khoảng 1000 người, xin 

hãy hiểu rằng chúng tôi sẽ ưu tiên cho những người đang được nhận vào viện dưỡng lão. Tiêm chủng 

theo nhóm tại quầy tiếp tân đã đặt trước hay hội trường công dân, và tiêm chủng cá nhân tại các cơ sở 

y tế dự kiến bắt đầu vào tháng 5, vì vậy vui lòng chờ thêm một thời gian nữa. 

Sự lây lan của làn sóng lây nhiễm thứ tư đang nhanh chóng và cực kỳ khó khăn hơn bao giờ hết, 

nhưng toàn thể tòa thị chính sẽ tiếp tục làm hết sức mình để bảo vệ cuộc sống của người dân. 
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