Thông điệp của Thị trưởng theo cùng việc gia hạn tuyên bố tình trạng
khẩn cấp (từ 13/9 – 30/ 9 )

Tôi là Fushimi Takashi, thị trưởng thành phố Hirakata.
Tuyên bố tình trạng khẩn cấp đang được ban bố do sự lây lan của vi rút corona mới đã được gia
hạn đến ngày 30 tháng 9 tại 19 tỉnh thành, bao gồm cả Osaka. Để giải quyết vấn đề này, phủ Osaka
tiếp tục yêu cầu công dân của phủ thực hiện các biện pháp như hạn chế cung cấp đồ uống có cồn tại
các nhà hàng, rút ngắn thời gian kinh doanh và hạn chế tổ chức các sự kiện. Tại thành phố chúng ta,
tại cuộc họp trụ sở các biện pháp đối phó vào ngày 10 tháng 9 đã quyết định sẽ tiếp tục rút ngắn giờ
mở cửa của các cơ sở thuộc thẩm quyền của thành phố xuống còn 8 giờ tối, và hạn chế tổ chức các
sự kiện cho đến ngày 30 tháng 9 giống với thời gian gia hạn của tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Sự gia tăng bùng nổ về số lượng người bị nhiễm trong cái gọi là "làn sóng thứ năm" đang giảm,
mặc dù chỉ có chút ít. Tại thành phố chúng ta, đã có 3 ngày số người nhiễm mới vượt quá 100 người
trong ngày kể từ ngày 29 tháng 8, nhưng từ tháng 9 đã bắt đầu giảm và hiện chỉ còn khoảng 50 người.
Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng giường ở phủ Osaka cho các trường hợp nhẹ và trung bình là khoảng 70%
vẫn ở mức cao so với đợt trước, tại Bệnh viện Hirakata thành phố, nơi tiếp nhận bệnh nhân nội trú
trong phủ, tiếp tục trong tình trạng gần như kín chỗ. Hệ thống y tế vẫn trong tình trạng không thể
đoán trước được.
Ngoài ra, tình trạng có nhiều người cần điều dưỡng phục hồi vẫn tiếp diễn. Tại Trung tâm Y tế
Công cộng của thành phố chúng ta, con số đã vượt qua mức đỉnh của "làn sóng thứ 4" trước đó. Do
số lượng người mắc bệnh tăng nhanh, việc tiếp xúc và điều tra người khám chữa bệnh phải mất nhiều
thời gian nên chúng tôi đã nhanh chóng củng cố hệ thống trung tâm y tế ở thành phố. Chúng tôi đã
xây dựng một hệ thống hỗ trợ trong tòa thị chính và cùng với việc huy động nhân viên, chúng tôi
cũng cùng hợp tác với Đại học Y khoa Kansai và Đại học Setsunan, chúng tôi đã cho sinh viên Khoa
Điều dưỡng tiến hành phỏng vấn điều tra với những người cần điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Trong
thời gian này, chúng tôi đã gây ra sự lo lắng và bất an cho những người nhiễm bệnh và gia đình,
nhưng chúng tôi đang làm việc để xác nhận tình trạng sức khỏe của mọi người càng sớm càng tốt, vì
vậy chúng tôi rất mong sự hợp tác của mọi người.
90% người cao tuổi đã được tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Nhìn vào những người mới mắc
bệnh theo nhóm tuổi, một nửa trong số họ ở độ tuổi 20 trở xuống, nhưng tỷ lệ người cao tuổi rất nhỏ,
nên chúng tôi tin rằng vắc-xin đã có tác dụng nhất định. Hiện tại, tất cả những người đủ điều kiện
trên 12 tuổi đều có thể được tiêm chủng, và hiện tại, hơn 40% những người đã hoàn thành hai lần
tiêm chủng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng tất cả những người muốn tiêm chủng trước tháng 11
sẽ đều được tiêm phòng. Tiêm phòng không có nghĩa là người đó sẽ không bao giờ bị nhiễm bệnh,
nhưng có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn tình trạng bệnh trở nên trầm trọng, và trong đợt lây nhiễm

lần này tỷ lệ bệnh trở nên trầm trọng đã giảm xuống rõ rệt.
Tất nhiên, ngay cả sau khi tiêm phòng, điều quan trọng nhất là mỗi người phải tiếp tục thực hiện
các biện pháp như đeo khẩu trang, khử trùng và giữ khoảng cách xã hội ở các tình huống khác nhau
trong cuộc sống hàng ngày, vì vậy chúng tôi mong các bạn tiếp tục hợp tác. Hãy làm việc cùng nhau
để kiểm soát sự lây nhiễm ngày càng lan rộng.
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