
Tôi là Fushimi Takashi thị trưởng thành phố Hirakata. 

"Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" lần thứ ba ban hành cho phủ Osaka vào ngày 25 tháng 4 cuối 

cùng đã được dỡ bỏ vào ngày 20 tháng 6. 

Số người bị lây nhiễm mới trên địa bàn thành phố hiện nay đã giảm nhiều so với lúc cao điểm. 

Trong một thời gian dài, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hợp tác từ người dân và doanh 

nghiệp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như hạn chế đi ra ngoài khi 

không cần thiết và khẩn cấp và yêu cầu tạm dừng kinh doanh, hơn nữa từ đáy lòng chúng tôi xin 

chân thành cảm ơn tất cả các chuyên gia y tế cũng như tất cả những người làm việc ở hàng ngũ 

tuyến đầu như bên phúc lợi và bảo hiểm đã vất vả và cố gắng trong bối cảnh áp lực dịch vụ y tế 

khi những người bị bệnh nặng vượt quá hơn số lượng giường bệnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc nhiều người, kể cả những người bệnh nặng vẫn đang điều trị, có 

nguy cơ lây nhiễm trở lại do tác động của các chủng đột biến, từ hôm nay, ngày 21 tháng 6, chúng 

tôi sẽ chuyển sang "các biện pháp trọng điểm phòng chống lây lan" cho 33 thành phố trong phủ 

bao gồm cả thành phố Hirakata . Để ngăn ngừa lây nhiễm bùng phát trở lại và cho phép người 

dân và doanh nghiệp được chăm sóc y tế khi khẩn cấp và chăm sóc y tế cần thiết mà không cần 

chờ cấp cứu, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát lây nhiễm , hạn chế 

ra ngoài không cần thiết và khẩn cấp cũng như rút ngắn thời gian kinh doanh, vì vậy rất mong sự 

hợp tác của các bạn. 

Với việc hủy bỏ tuyên bố khẩn cấp lần này, chúng tôi sẽ mở lại các cơ sở công cộng của thành 

phố và các sự kiện được tài trợ đã bị đình chỉ trong một thời gian dài, nhưng trong tương lai, 

thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm để chúng ta có thể duy trì các 

chức năng xã hội và khắc phục các vấn đề kinh tế ,và chúng tôi sẽ lên kế hoạch để xây dựng lại 

nền kinh tế khu vực, vốn vẫn đang trong tình trạng rất khó khăn. 

Nhân tiện, liên quan đến việc tiêm phòng vi rút corona mới, chẳng hạn như phương pháp và 

lịch tiêm phòng vẫn đang thay đổi nhanh chóng mỗi ngày. Ở thành phố chúng ta, chúng tôi mới 

chỉ hiển thị lịch tiêm phòng trong số tạm thời Công báo Hirakata, nhưng dựa trên tình hình tiêm 

phòng cho những người từ 65 tuổi trở lên và xu hướng của các địa điểm tiêm phòng quy mô lớn 

ở chính phủ quốc gia và phủ, vé tiêm chủng đã được gửi sớm hơn dự kiến. Tác dụng của việc 

tiêm phòng được kỳ vọng sẽ ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong các cơ sở y tế,viện dưỡng lão. 

Để ngăn chặn sự lây lan trở lại của bệnh lây nhiễm , chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng tất 

cả những người muốn tiêm vắc-xin đều có thể được chích ngừa càng sớm càng tốt. 

 “Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua,vượt lên phía trước corona” Tòa thị chính sẽ hoạt động một 

cách chặt chẽ và dốc toàn lực để đảm bảo rằng người dân có thể yên tâm sinh hoạt, vì vậy rất 

mong các công dân tiếp tục thông cảm và hợp tác với chúng tôi. 

 

 

Ngày 21 tháng 6 ,Lệnh hòa năm thứ 3 

                   Thị trưởng thành phố Hirakata 


