
Tôi là Fushimi Takashi thị trưởng thành phố Hirakata. 

Việc kéo dài thời gian "tuyên bố tình trạng khẩn cấp" do sự lây lan nhanh chóng của vi rút corona mới 

đã được quyết định, và phủ Osaka đã đưa ra yêu cầu đối với tất cả công dân hạn chế ra ngoài khi không 

cần thiết và khẩn cấp đồng thời hạn chế di chuyển ra ngoài phủ đã được kéo dài đến ngaỳ 31 tháng 5. 

Cùng với đó, thành phố sẽ mở rộng các biện pháp như đóng cửa các cơ sở công cộng và hạn chế tổ chức  

các sự kiện mà dự kiến ban đầu là đóng cửa đến ngày 11 tháng 5 sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 5. Chúng 

tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho các bạn và hy vọng sự cảm thông của tất cả mọi người. 

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tuyên bố được ban hành, nhưng số người nhiễm mới ở phủ Osaka vẫn 

ở mức cao. Bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất khó được nhận vào bệnh viện và áp lực y tế có xu hướng 

kéo dài, do tỷ lệ sử dụng giường dành cho bệnh nặng tiếp tục vượt 100%. Ngay cả khi bệnh trở nên 

nghiêm trọng cũng không dễ dàng có thể nhập viện, và chúng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nguy 

cơ rằng bạn cũng sẽ khộng nhận được sự điều trị khi bạn bị bệnh khác corona hoặc bị thương. 

Một trong những nguyên nhân khiến bệnh lây lan nhanh chóng là do virus đột biến, có khả năng lây 

nhiễm mạnh. Lây nhiễm trong gia đình đang gia tăng và tỷ lệ bệnh trở nặng ngày càng nhanh. Ngoài ra, 

nó có đặc điểm là thế hệ trẻ dễ bị lây nhiễm, những người đã được coi là khó bị lây nhiễm, và đặc biệt 

là ở độ tuổi 40 và 50 số trường hợp nhiễm và trở nặng ngày càng tăng. 

Để đáp ứng với số lượng ngày càng tăng của bệnh nhân điều trị và an dưỡng tại nhà, trung tâm y tế 

hợp tác với phủ Osaka để đảm bảo một hệ thống có thể hỗ trợ khẩn cấp khi các triệu chứng xấu đi, đồng 

thời yêu cầu hiệp hội y sĩ và hiệp hội bệnh viện hợp tác với tư cách là bác sĩ gia đình. Liên đoàn cứu hỏa 

đang áp dụng mọi biện pháp có thể, chẳng hạn như khi cần nhiều thời gian để đến địa điểm vận chuyển 

khẩn cấp sẽ thành lập một đội đặc biệt phụ trách . 

Sự gia tăng của những người bị nhiễm bệnh đang làm trầm trọng thêm tình hình theo phản ứng dây 

chuyền ở mọi mặt. Chìa khóa để dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp là chúng ta có thể giảm số lượng 

người nhiễm bệnh đến mức nào. Muốn vậy, tôi xin được nhắc lại là điều hết sức quan trọng là mỗi chúng 

ta phải có ý thức cảnh giác cao và thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa “không để bị nhiễm”, 

“không làm lây lan”. Để tuyên bố được dỡ bỏ vào ngày 31 ,chúng tôi đề nghị sự hợp tác của bạn trong 

việc hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và khẩn cấp. 

 

Ngày 12 tháng 5,Lệnh hòa năm thứ 3 
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