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Thông điệp của Thị trưởng "Về việc thực hiện các biện pháp quan trọng như ngăn chặn 

sự lây lan dịch bệnh" 

 

Tôi là Thị trưởng Fushimi Takahashi. Số người nhiễm vi rút corona mới đã tăng vọt kể từ đầu 

năm nay. Do 3 tỉnh vùng Kansai đã thực hiện "Các biện pháp quan trọng như ngăn chặn sự lây 

lan dịch bệnh", phủ Osaka ngày 27 tháng 1 đã yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp như các 

nhà hàng ăn uống hạn chế phục vụ đồ uống có cồn, rút ngắn giờ làm việc, và hạn chế đi ra ngoài 

và đi du lịch đến những nơi đông đúc. Thời gian là 25 ngày kéo dài đến ngày 20 tháng 2. 

Vi rút đột biến "Chủng Omicron" được coi là một yếu tố trong sự lây lan nhanh chóng của dịch 

bệnh,vi rút này có khả năng lây nhiễm mạnh mẽ và những người bị nhiễm mới tiếp tục tăng với 

tốc độ đáng báo động, với sự gia tăng của người bệnh, công việc của các trung tâm y tế như điều 

tra dịch tễ học và quan sát sức khỏe của người bệnh một lần nữa lâm vào tình trạng khó khăn. 

Hiện nay, số lượng người chữa bệnh trong thành phố đã vượt quá 2.500 người, gấp đôi so với đợt 

cao điểm thứ năm của mùa hè năm ngoái và vẫn đang tiếp tục tăng. Dựa trên kinh nghiệm của 

Làn sóng thứ năm, chúng tôi đã tăng cường cơ cấu hoạt động của các trung tâm y tế khi số lượng 

người bị nhiễm bệnh tăng lên, nhưng do sự lây lan của dịch bệnh vượt xa dự tính, sự liên lạc với 

người bệnh một lần nữa lại bị chậm trễ nghiêm trọng. 

Để đối phó với tình trạng này, chính quyền phủ osaka đã xây dựng một chính sách để xem xét 

hoạt động của các trung tâm y tế, bao gồm yêu cầu các doanh nghiệp và trường học được xác định 

nhiễm bệnh tiến hành điều tra và kiểm tra những người tiếp xúc gần, đồng thời ưu tiên quan sát 

sức khỏe của người chăm sóc tại nhà để xác định các rủi ro nghiêm trọng. Sở Y tế thành phố cũng 

đã thực hiện các biện pháp đối phó theo chính sách này, đặt việc ngăn ngừa các triệu chứng xấu 

đi và bệnh trở nặng là ưu tiên hàng đầu. Theo đặc điểm của chủng vi rút Omicron rằng tỉ lệ bệnh 

trở nặng được coi là thấp, nhưng ngay cả như vậy, nếu số lượng nhiễm bệnh tăng lên, thì tổng số 

lượng người nhập viện sẽ tăng lên. Tại tỉnh Osaka, tỷ lệ sử dụng giường bệnh vượt quá 50%, tín 

hiệu cảnh báo màu đỏ được thắp lên, và hiện trạng việc tỷ lệ sử dụng giường bệnh tăng đang gây 

ảnh hưởng đến việc nhập viện và điều trị các bệnh khác không phải corona. 

Trong trường hợp này, tiêm chủng lần 3 được cho là giúp ngăn ngừa mức độ nghiêm trọng của 

chủng Omicron, vì vậy thành phố cũng đã đưa ra lịch tiêm chủng trước để những người muốn 

tiêm chủng có thể được tiêm càng sớm càng tốt. Phiếu tiêm chủng sẽ được gửi lần lượt sau khi 

tiêm chủng lần thứ 2 đã hoàn thành được khoảng 6 tháng, vui lòng chờ đến lượt nhà bạn. 

Ngoài ra, Chính phủ đã quyết định cung cấp trợ cấp đặc biệt tạm thời 100.000 yên cho những 

hộ gia đình nuôi con nhỏ, ngoài khoản thanh toán riêng của thành phố cho những người vượt quá 

giới hạn thu nhập và những người không được trợ cấp do ly hôn, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ 

100.000 yên cho những phụ nữ mang thai, những người sẽ phải chịu nhiều gánh nặng khi nhiễm 

bệnh. 
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Lây nhiễm lan rộng trong các nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học và trung học cơ sở, và một số 

trẻ em và phụ huynh lo lắng về việc đi học và gửi trẻ. Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, chúng 

tôi đã nối lại các khóa học hỗn hợp và học sinh có thể chọn học trực tuyến tại nhà và làm hết sức 

mình để cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em cần thiết để duy trì chức năng xã hội. Mặt khác, số 

lượng cơ sở tạm đóng cửa tạm thời ngày càng nhiều, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này đến các 

bậc phụ huynh. Vui lòng hiểu cho sự khó khăn khi vận hành các cơ sở này trong khi tình trạng lây 

lan của dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm. 

Đối với chủng Omicron đang hoành hành, hãy làm tất cả những gì có thể để kiểm soát truyền 

nhiễm, chẳng hạn như đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách xã hội, đồng thời không làm 

tăng số lượng người bị nhiễm bệnh càng nhiều càng tốt. Hãy cùng vượt qua làn sóng thứ sáu 

này,từng  người từng người hãy thực hiện các biện pháp để "không để bị nhiễm,không làm lây 

lan ". 

Ngày 28 tháng 1 ,Lệnh hòa năm thứ 4 

                   Thị trưởng thành phố Hirakata 


