（ベトナム語）
Liên quan đến bệnh nhân 27 và 28 tại tỉnh Shimane
（Hiện tại ngày 24 tháng 7）
Gởi đến người dân tỉnh
1. Liên quan đến hai bệnh nhân
○ Bệnh nhân 27 và 28 là「Nam」và đang sinh sống tại 「thành phố Unnan」
○ Hai bệnh nhân là nhân viên của thành phố Unnan, đang làm việc tại lầu 3 tòa chị thính Unnan.
Ngoài việc thông báo về nơi làm việc và bộ phận là việc, việc thông báo về độ tuổi có khả năng
cao tiết lộ danh tính cá nhân của bệnh nhân.Vì vậy độ tuổi của hai bệnh nhân không được công
khai.
○ Bệnh nhân, 27 và 28 đã từng gặp gỡ và nói chuyện với bệnh nhân 26.Tuy nhiên không có nồng
độ tiếp xúc

2. Liên quan đến bệnh nhân 27
○ Bệnh nhân 27 cho đến thời điểm hiện tại không có triệu chứng bệnh.
○ Bệnh nhân 27 có người cùng sinh sống, vào ngày 24 ( thứ sáu ) người này đã được xét nghiệm
PCR, kết quả âm tính.Người cùng sinh sống này không lui tới các cơ sở người cao tuổi, trường học,
trường mẫu giáo, khu vui chơi giải trí.
○ Từ ngày 14 đến ngày 15 có đi công tác tại thủ phủ Osaka, tỉnh Hyougo.
Có người cùng đi công tác nhưng kết quả xét nghiệm của người này âm tính.
Liên quan đến lí lịch di chuyển của bệnh nhân 27, cũng bao gồm trong lần công tác này, hiện tại
đang được điều tra.

3. Liên quan đến bệnh nhân 28
○ Bệnh nhân thứ 28 hiện tại có tình trạng sốt.
Tối ngày 15 ( thứ tư ) có biểu hiện sốt nhẹ, tuy nhiên sau đó nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường.
Sau ngày 17 ( thứ sáu) bệnh nhân có khám bệnh nhiều lần tại hai cơ quan y tế, bệnh nhân có
nhiều biểu hiện sốt lên quan đến việc chữa trị bệnh đặc thù nên không được nhận định nhiễm virus
corona.Cho đến thời điểm bệnh nhân thứ 26 xét nghiệm PCR vào ngày 22 ( thứ sáu ).Bệnh nhân 28
không khám bệnh.
○ Bệnh nhân 28 có người cùng sinh sống.Người cùng sinh sống này không lui tới các cơ sở người
cao tuổi, trường học, trường mẫu giáo, khu vui chơi giải trí.
Thông tin chi tiết về lí lịch di chuyển của bệnh nhân 28 hiện đang được tích cực thu thập.
4. Kêu gọi xét nghiệm PCR
○Do có nhiều nhân viên làm việc tại lầu 3 tòa thị chính thành phố Unnan bị nhiễm virus corona
chủng loại mới, từ ngày 13, trước hai ngày bệnh nhân 28 có khả năng phát bệnh vào ngày 15 ( thứ
tư ).Những người dân tỉnh đã sử dụng lầu 3 của tòa thị chính thành phố Unnan nếu có bất an về virus
corona, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm PCR trên diện rộng.
Đầu tiên hãy tư vấn với trung tâm y tế gần nhất ( đối với người ngoại quốc hãy trao đổi đến cổng
tư vấn dành cho người ngoại quốc )

○ Trong số nhân viên làm việc tòa thị chính của thành phố Unnan, ngoại trừ 82 người đã xét
nghiệm.Tiến hành xét nghiệm PCR khoảng 300 nhân viên, trong ngày 25 ( thứ bảy ) tiến hành
lấy mẫu xét nghiệm.Dự định ngày 27 ( thứ hai ) sẽ có kết quả.

5. Tăng cường thể chế trung tâm y tế Unnan
○ Liên quan đến việc tăng cường thể chế trung tâm y tế Unnan.Vào ngày 22 ( thứ tư ) đã phái cử
tổng cộng 8 nhân viên, trong đó bao gồm 5 nhân viên tư vấn sức khỏe và 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.

6. 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 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

