
 

 

 

 

 
  

 

 

 

Sau khi dỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, ngày 5/3 tỉnh Gifu đã phê duyệt thực hiện 

[Đối sách khẩn cấp]. Kể từ đó, tỉnh đã duy trì giảm thiểu số ca nhiễm mới, tỉ lệ lấp đầy 

giường bệnh điều trị truyền nhiễm. 
 

Tuy nhiên, vẫn có ca nhiễm mới, chứng tỏ làn sóng lây nhiễm thứ 3 chưa hoàn toàn 

kết thúc. 

Trước tình trạng như hiện nay, cần tiếp tục cảnh giác, hướng đến mục tiêu [ kết thúc làn 

sóng thứ 3], và kiểm soát tốt dịch bệnh, [ngăn chặn lây nhiễm trở lại]. Tỉnh khuyến nghị 

người dân thực hiện [đối sách khẩn cấp] quan trọng dưới đây. 
 

Ngoài ra, nếu tình hình lây nhiễm trong tỉnh chuyển hướng xấu, tương đương với "mức độ 

3" theo tiêu chuẩn do chính phủ đề ra, tỉnh sẽ nhanh chóng xem xét, thay đổi đối sách. 

 

①  Tăng cường xét nghiệm và sàng lọc [chủng virus biến thể] 
 

②  Mở rộng tiêm Vacxin phòng ngừa 

・ Hiện đang được triển khai tiêm Vacxin cho nhân viên các cơ sở dành cho người cao tuổi tại thành 

phố Gifu. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ mở rộng đối tượng và khu vực tiêm Vacxin. 

・ Kiểm tra các quán rượu Pub người nước ngoài ở Tp Kani, sau đó mở rộng ra các khu vực khác. 
 

③  Phân bổ đầy đủ tiêm phòng Vacxin 

・ Tiếp sau đối tượng tiêm phòng là nhân viên y tế, sẽ lần lượt ưu tiên tiêm vacxin đến người cao 

tuổi. 
 

④  Kêu gọi chú ý với việc ăn uống tại các sự kiện như cuối năm, đầu năm 

・ Cần tránh triệt để các lễ hội, tiệc ăn uống có nguy cơ lây nhiễm cao như tiệc chia tay, hội ngắm 

hoa..vv.. 

Biện Pháp Khẩn Cấp Đối Với Dịch Covid-19 
 (từ 8/3 ~ đầu tháng 4)  

～Cùng với mục tiêu kết thúc làn sóng thứ 3, và phòng chống tái lây nhiễm～ 

【Đánh Giá Trung Hạn】（Trích Lược） 
Ngày 23/3/2021 

Tổng Cục Chiến Lược Kiểm Soát Dịch Covid-19 Tỉnh Gifu 



 

 


