
TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP LIÊN QUAN TỚI VIRUS CORONA CHỦNG MỚI 

(LẦN 2) 

 

Từ tháng 7 số người nhiễm virus corona chủng mới tại tỉnh Aichi tiếp tục gia tăng. Để hạn chế số người lây 

nhiễm, ngày 6 tháng 8 tỉnh Aichi đã ra Tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp. 

 

YÊU CẦU GỬI TỚI NGƯỜI DÂN SỐNG TẠI TỈNH AICHI 

 

 Hạn chế đi ra ngoài ngoại trừ những trường hợp thật sự cần thiết hoặc khẩn cấp. 

 Đặc biệt, không tập trung ăn uống từ 5 người trở lên, không đi tới những nơi có nhiều người cao tuổi, phụ 

nữ có thai hoặc nơi có đông người bệnh. 

 Ngoại trừ những trường hợp thật sự cần thiết hoặc khẩn cấp, không đi ra, đi vào tỉnh Aichi. 

 Đặc biệt, nếu cảm thấy trong người không khỏe thì không nên đi ra ngoài, đi du lịch. 

 Trong trường hợp phải đi xa, hãy thu thập những thông tin mới nhất về căn bệnh này tại nơi đến, có các 

biện pháp phòng tránh cẩn thận để không bị nhiễm bệnh. 

 Chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân, không đi đến những nơi kín gió, nơi đông người, không nói 

chuyện với người khác ở cự ly gần, đeo khẩu trang..., hết sức cẩn thận để tránh bị lây nhiễm virus. 

 Khi vào các cửa hàng, hãy nghiêm túc thực hiện những yêu cầu nhằm ngăn ngừa virus lây lan rộng của 

cửa hàng. Ngoài ra, nếu có thể hãy vào các cửa hàng có dán nhãn dưới đây. Đây là những cửa hàng có 

thực hiện những biện pháp phòng tránh dịch bệnh lây lan rộng. 

 

 
 

Những yêu cầu trên đây được thực hiện từ ngày 6 tới ngày 24 tháng 8, bởi trong thời gian nghỉ hè nếu số 

người di chuyển tới những nơi xa tăng lên thì sẽ là điều kiện để dịch bệnh lây lan rộng. 


