（ベトナム語）
Liên quan đến bệnh nhân 26 tại tỉnh Shimane
（Hiện tại ngày 24 tháng 7）
Gửi đến người dân tỉnh.
Chúng tôi đã nắm bắt được lí lịch di chuyển của bệnh nhân 26 từ ngày 22 tháng 7 ( thứ 4 )
1.

Liên quan đến lí lịch di chuyển trước và sau hai ngày kể từ ngày phát bệnh ( Ngày 20 tháng 7 )
○ Đã xác nhận được ngày 18 ( thứ bảy ) và ngày 19 ( chủ nhật ) bệnh nhân không đi ra ngoài và ở
nhà.
○ Ngày 20 ( thứ hai ) bệnh nhân đi làm vào buổi sáng, và không tiếp xúc với ai ngoài nhân viên
thành phố Unnan.
○ Chiều ngày 20 ( thứ hai ) bệnh nhân đã gặp gỡ với người bên ngoài tại thành phố Unnan, toàn
bộ mọi người đều đeo khẩu trang.Tại nơi gặp gỡ có thực hiện các đối sách phòng chống lây nhiễm
như mở cửa sổ, giữ khoảng cách xã hội.
Tất cả những người tham dự buổi gặp mặt ngày hôm đó đã được yêu cầu xét nghiệm PCR vào
ngày hôm nay, ngày 24 ( thứ sáu )
○ Ngày 21 ( thứ ba ) bệnh nhân không đi làm, và khám sức khỏe tại cơ quan y tế.
Liên quan đến những người đã tiếp xúc với bệnh nhân tại cơ quan y tế, ngày 22 ( thứ tư ) đã tổ
chức xét nghiệm cho toàn bộ mọi người, kết quả âm tính.
○ Bệnh nhân có đeo khẩu trang tại nơi làm việc, khi gặp gỡ người khác, khi di chuyển và khám
bệnh tại cơ quan y tế.

2.

Liên quan đến lí lịch trước ngày phát bệnh 14 ngày.
○ Trong thời gian này bệnh nhân không tiếp xúc với những người không quen biết và không lui tới
những nơi có số lượng người đông trong một khoảng thời gian dài.Được nhận định không cần thiết
công khai lí lịch di chuyển.
○ Gần đây, có tiếp xúc nhiều lần tại tỉnh Shimane với những nhân viên công chức đến từ thành phố
Tokyo.
Ngoài ra bệnh nhân có đi công tác về trong ngày một lần tại tỉnh Hiroshima.
Bất kì người dân nào trong tỉnh có nồng độ tiếp xúc dù là nhất định với nạn nhân hiện cũng đang
được kêu gọi xét nghiệm PCR.Đối với người dân ngoài tỉnh hãy liên lạc với cơ quan có thẩm quyền,
chính quyền địa phương nơi mình sinh sống và yêu cầu giúp đỡ.
3.

Tăng cường thể chế trung tâm y tế Unnan.
○ Liên quan đến việc tăng cường thể chế trung tâm y tế Unnan.Đã phái cử tổng cộng 8 nhân viên
bao gồm 5 nhân viên tư vấn sức khỏe, 3 nhân viên văn phòng.
Từ giờ về sau tiếp tục tăng cường phái cử nhân viên, thể chế điều tra của trung tâm y tế Unnan.
○ Tỉnh sẽ tiếp tục liên kết với các cơ quan y tế và cố gắng ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

4.

Gởi đến người dân tỉnh.
○ Cũng giống như những gì mọi người đã hợp tác cho điện thời điểm hiện tại.Cố gắng 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.
○ Ngoài ra, liên quan đến việc xét nghiệm PCR, cũng được quy định thực hiện xét nghiệm với
người có nồng độ tiếp xúc cao, thấp và những người có những bất an về bệnh truyền nhiễm.Do
đó chỉ dựa vào những thông tin được yêu cầu xét nghiệm hoặc người thân của người đó mà có
những hành động quá khích và yêu cầu như hạn chế đi làm, đi học, nghỉ học thì không được
phép.Mong mọi người dân tỉnh giữ bình tĩnh, phán đoán và hành động động dựa trên nền tảng
tri thức đúng đắn.
Ngày 24 tháng 7 năm 2020
Tỉnh trưởng tỉnh Shimane Tatsuya Maruyama

