（ベトナム語）
Liên quan đến người nhiễm virus corona chủng loại mới, trường hợp nhiễm bệnh thứ 25
（Thông tin phát biểu của tỉnh Shimane）
【Thông tin hiện tại ngày 21 tháng 7】
１． Bệnh nhân
（1）Tuổi： Khoảng 10~19 tuổi（Sinh viên ngành điều dưỡng dinh dưỡng đại học tỉnh
Shimane）
（2）Giới tính: Nữ
（3）Địa chỉ cư trú：Thành phố Izumo tỉnh Shimane
（4）Các vấn đề khác
・Đã nhập viện tại cơ quan y tế chỉ định bệnh truyền nhiễm từ ngày 15 tháng 7
・Không có người có nồng độ tiếp xúc cao với bệnh nhân cho đến thời điểm hiện tại.
2． Lí lịch di chuyển（Thông tin từ bệnh nhân）
（1） Sử dụng xe bus cao tốc
・Ngày 30 tháng 6 (thứ 3) di chuyển bằng xe bus cao tốc từ thành phố Izumo đến
thành phố Tokyo.
・Ngày 5 tháng 7 (chủ nhật) di chuyển bằng xe bus cao tốc từ thành phố Tokyo về
thành phố Izumo.
・Không có bạn bè, người thân đi cùng khi di chuyển bằng xe bus cao tốc.
・Được xác định gồm 16 người có mặt trên xe bus bao gồm nhân viên và các người
khác.Trong số 16 người này có 10 người sinh sống tại tỉnh Shimane bao gồm bệnh
nhân.
・Đang yêu cầu 10 người sinh sống tại tỉnh Shimane khám bệnh, xét nghiệm PCR tại
cơ sở y tế.Và yêu cầu các cơ quan sở tại của 6 người ngoài tỉnh đi cùng xe bus với
bệnh nhân tổ chức khám bệnh, xét nghiệm.
・Tên công ty xe bus cao tốc và mã số chuyến đi không được không khai.
（2）Lí lịch di chuyển tại Tokyo
・Đã tham quan buổi biểu diễn (Thần tượng người sói THE JINRO là ai ? ) được tổ
chức tại nhà hát Shinjuku Moliere thuộc Shinjuku.
Đã phát sinh bệnh truyền nhiễm số lượng tập thể với du khách tham gia, nhân viên
buổi biểu diễn, và diễn viên.
・Nơi ở tại Tokyo : đã trọ lại nhà bạn trong nội thanh vùng Kanto.
Đã yêu cầu chinh quyền địa phương sở tại đối ứng.
（3）Lí lịch di chuyển tại đại học
・Sau khi trở về tỉnh , đã đi học ngày 6, 7 tháng 7
・Tại trường đại học đã thực hiện triệt để đối sách phòng ngừa lây nhiễm.
・Bệnh nhân có đeo khẩu trang khi đi học tại trường.

（4）Tại nơi làm thêm
・
「Ａ」Sau khi trở về đã đi làm ngày 8 và 12 tháng 7
・
「Ｂ」Sau khi trở về đã đi làm ngày 6, 7, 9, 12, 13 tháng 7
・Đã yêu cầu toàn thể nhân viên tại nơi làm thêm tiến hành xét nghiệm.
・Tiến hành triệt để đối sách phòng chống bệnh truyền nhiễm tại hai cửa hàng trên
・Vì bệnh nhân không làm công việc tiếp xúc nhiều với khách cho nên được nhận định
người có nồng độ tiếp xúc với bệnh nhân không nhiều.
3．Tình trạng xét nghiệm PCR【Đã xét nghiệm tổng cộng 666 người cho đến ngày 21
tháng 7】
・Ngày 15 tháng 7 Kết quả xét nghiệm 94 người liên quan đến bệnh nhân toàn bộ âm
tính.
・Ngày 16 tháng 7 Kết quả xét nghiệm 121 người liên quan đến bệnh nhân toàn bộ âm
tính.
※Liên quan đến「 cửa hảng thịt nướng すみれ」 tại Izumo , ngày 16 tháng 7 đã tổ
chức xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, tất cả đều âm tính.
・Ngày 17 tháng 7 Kết quả xét nghiệm của toàn bộ 305 người có nồng độ tiếp xúc với
bệnh nhân đều âm tính.
※Liên quan đến「Namba home center Izumo Dom」Ngày 17 tháng 7 đã tổ chức xét
nghiệm PCR cho toàn bộ nhân viên, tất cả đều âm tính.
※Ngoài ra, tại tỉnh Tottori đã tổ chức xét nghiệm 3 trường hợp có nồng độ tiếp xúc với
bệnh nhân thứ 25, tất cả đều âm tính.
・Ngày 18 tháng 7 Kết quả xét nghiệm của 140 người có nồng độ tiếp xúc với bệnh
nhân, tất cả đều âm tính
・Ngày 19 tháng 7 Kết quả xét nghiệm của 3 người có nồng độ tiếp xúc với bệnh nhân,
tất cả đều âm tính
・Ngày 20 tháng 7 Kết quả xét nghiệm của 2 người có nồng độ tiếp xúc với bệnh nhân,
tất cả đều âm tính
・Ngày 21 tháng 7 Kết quả xét nghiệm của 1 người có nồng độ tiếp xúc với bệnh nhân,
kết quả âm tính
4. Tăng cường thể chế trung tâm y tế Izumo
・Đã tăng cường phái cử thêm 10 nhân viên bao gồm 1 bác sĩ, 2 chuyên viên tư vấn
sức khỏe, 2 dược sĩ, 5 nhân viên văn phòng đến trung tâm y tế Izumo.
5. Đối ứng của đại học tỉnh Shimane
・Từ chiều ngày 14 tháng 7 toàn bộ ngành điều dưỡng dinh dưỡng đại học tỉnh Shimane
đã được cho nghỉ học, cách li và yêu cầu không tiếp xúc với người khác.
Ngoài ra những sinh viên điều dưỡng đang thực tập cũng được cho tạm ngưng.
・Lần lượt kiểm tra xét nghiệm với toàn bộ nhân viên, sinh viên từ ngày 15 tháng 7
・Tiến hành khử trùng toàn bộ trường dưới sự chỉ đạo của trung tâm y tế.

6．Yêu cầu với người dân tỉnh
・Yêu cầu mọi người đối ứng bình tĩnh dựa vào thông tin tỉnh cung cấp
・Chỉ cần những hành vi mang tính bộc phát, thông tin không đúng sự thật, giả mạo
tình trạng bệnh truyền nhiễm sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình cung cấp thông
tin.Khiến cho tình trạng bệnh càng lan rộng và làm người dân hoang mang.
・Chúng tôi sẽ xét nghiệm PCR cho những người cảm thấy bất an về bênh truyền
nhiễm.Đầu tiên hãy trao đổi đến cổng tư vấn dành cho người ngoại quốc dưới
đây.
■Cổng tư vấn liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus corona chủng loại mới.
Trung tâm Onestop tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hóa Shimane.
（Trung tâm quốc tế Shimane）
☎ 070-3774-9329

Skype ID：Soudan@SIC

【Thời gian tư vấn】
Ngày thường 9:00～17:00
【Ngôn ngữ đối ứng】 Anh, Trung quốc, Tagalog, Bồ đào nha, Việt nam、
Hàn quốc, Nepal, Indonesia, Thái lan, Tây ban nha、
Myanmar、Khrmer、Nga、Pháp

