Thông điệp của Thị trưởng (những ngày lễ cuối năm và năm mới)
Tôi là Fushimi Takashi, thị trưởng của thành phố Hirakata.
Vậy là chỉ còn chút thời gian nữa là năm Reiwa thứ 3 sẽ kết thúc. Tiếp nối năm ngoái,
năm nay được khởi đầu và kết thúc xoay quanh dịch bệnh Corona và chúng tôi xin cảm ơn
sự hợp tác và hỗ trợ của người dân đối với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong thời
gian vừa qua.
Sau đợt lây nhiễm virus corona lần thứ năm vào mùa hè năm nay, số người nhiễm bệnh
bắt đầu giảm, và xã hội dần dần lắng dịu, nhưng vẫn còn đó những lo ngại về sự lây lan
của chủng vi-rút Omicron vào tháng Mười Hai. Các chuyên gia nói rằng khả năng lây nhiễm
là cực kỳ mạnh so với các chủng Delta từ trước đến nay, và các bệnh lây nhiễm qua cộng
đồng đã được xác nhận ở Nhật Bản, vì vậy dự kiến số lượng người nhiễm loại virus đột
biến này sẽ tăng lên trong tương lai.
Việc nhiễm chủng Omicron đã được xác nhận ở thành phố chúng ta. Chúng tôi sẽ thực
hiện các biện pháp như mở rộng mục tiêu kiểm tra trong thời điểm hiện tại, và để hoạt động
trơn tru kể cả trong dịp cuối năm và lễ Tết, chúng tôi sẽ đảm bảo một hệ thống nhân viên
tại trung tâm y tế, tiếp tục hợp tác với các tổ chức liên quan để chúng tôi có thể trả lời những
câu hỏi của người dân.
Ngoài ra, để giảm nguy cơ trầm trọng thêm trong trường hợp lây nhiễm, chúng tôi sẽ bắt
đầu gửi giấy hướng dẫn qua bưu điện về việc tiêm vắc xin vào tháng 12, để những công
dân mong muốn có thể tiêm vắc xin thứ ba càng sớm càng tốt. Chính phủ đã quyết đinh
cho phép tiêm chủng với một số đối tượng như chuyên gia y tế, người nhập viện ở các cơ
sở dành cho người cao tuổi, người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên trước thời hạn 8 tháng kể từ
lần tiêm thứ hai trên toàn quốc đã được quyết định. "Công báo Hirakata số tháng 1" hiện
đang được phân phối có lịch trình trước khi quyết định được đưa ra trước thời hạn, vì vậy
vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất trên trang web thành phố.
Trong những ngày nghỉ lễ cuối năm và Tết Dương lịch, sẽ có nhiều cơ hội ra ngoài, trò
chuyện vui vẻ cùng gia đình, bạn bè thân thiết nhưng đồng thời cũng làm tăng nguy cơ lây
nhiễm bệnh. Cần đặc biệt chú ý đến các virus đột biến có khả năng lây nhiễm cao. Vui lòng
hạn chế tụ tập với số lượng lớn càng nhiều càng tốt và yêu cầu sự hợp tác của bạn trong
các biện pháp kiểm soát lây nhiễm cơ bản triệt để như đeo khẩu trang khi trò chuyện, thông
gió thường xuyên trong phòng và rửa tay thường xuyên. Nếu bạn lo lắng về những thay đổi
trong tình trạng thể chất hoặc tình trạng lây nhiễm, vui lòng liên hệ với "Trung tâm Tư vấn
Virus Corona" (điện thoại 072-841-1326).
Cuối cùng, tôi kính chúc một năm 2022 sẽ là một năm tuyệt vời đối với tất cả mọi người.
“Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua,vượt lên phía trước Corona” sẽ là kim chỉ nam, và toàn
thể thành phố chúng ta sẽ đồng lòng để làm được điều đó.
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