
Về yêu cầu khẩn cấp đặc biệt và

các biện pháp đối phó làn sóng lây nhiễm thứ 6 do biến thể Omicron gây ra. 

▽ Nhằm duy trì hết mức có thể các hoạt động kinh tế, xã hội trong khi vẫn chế ngự sự lây lan cấp tốc do biến thể có

đặc tính rất khác biệt so với trước đây gây ra, tỉnh sẽ ban bố “Yêu cầu khẩn cấp đặc biệt” đối với cư dân của tỉnh,

doanh nghiệp và những ai liên quan đến trường học thêm vào các biện pháp hiện hành. (1/2 －28/2)
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Đặc trưng・xu hướng của làn sóng lây nhiễm thứ 6 

【Đặc tính của biến thể】

✓Sức lây nhiễm cực mạnh chưa từng thấy từ trước đến nay.

✓Xác suất bệnh trở nặng thấp hơn so với các biến thể trước đây.

(※ Dựa vào xem xét hiệu quả của việc tiêm chủng vắc-xin)

【Toàn tỉnh】 Yêu cầu khẩn cấp đặc biệt(1/2 －28/2)

【Tình huống lây nhiễm】
✓Quán ăn nhà hàng → chuyển thành tình huống gần gũi với

đời sống

(※trường học・nhà trẻ, cơ sở phúc lợi, công sở, gia đình)

【Lứa tuổi】
✓Tỷ lệ người dưới 39 tuổi bị lây nhiễm gia tăng

(Lây nhiễm lan rộng ở trẻ mẫu giáo, thiếu niên nhi đồng đặc

biệt đáng lo.)

① Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 vắc-xin

③ Vừa duy trì công tác vừa phòng tránh lây nhiễm ở các viện dưỡng

lão・cơ sở chăm sóc người khuyết tật

▶ Triệt để thực thi biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản. Thêm vào đó, yêu

cầu hợp tác thực hiện các mục dưới đây. 

② Tăng cường biện pháp phòng chống lây nhiễm ở trường học・nhà trẻ

④ Khuyến khích telework・ giãn cách giờ làm v.v…

Không dựa vào “Thắt chặt kiểm soát các biện pháp phòng dịch trọng yếu” như yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống rút ngắn

thời gian kinh doanh gây tổn thất lớn về kinh tế, phối hợp hài hòa cả phòng chống lây nhiễm lan rộng lẫn duy trì hoạt động kinh tế, xã

hội.



Nội dung yêu cầu đối với cư dân của tỉnh 【toàn tỉnh】

Từ sau ngày 1 tháng 2

【Yêu cầu căn cứ theo Điều 24 chương 9 Luật định】

○ Những sự kiện có kèm theo ăn uống tiệc tùng (trừ giao hàng, take-out) yêu cầu tổ chức tại nơi có thực thi các biện pháp phòng chống

lây nhiễm thích hợp như các quán ăn nhà hàng có giấy chứng nhận.※1, tổ chức trong thời gian ngắn, triệt để đeo khẩu trang khi nói chuyện

【thay đổi】

○ Hạn chế những hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao, triệt để thực thi các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản trong cuộc sống hàng

ngày.(Đặc biệt những ai chưa tiêm vắc-xin cần phải cẩn thận)

○ Tránh tiệc tùng theo nhóm ngồi chung bàn trên 5 người khi ăn uống ở quán ăn, nhà hàng v.v….【tiếp tục】

○ Tích cực hợp tác thực thi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do các cơ sở kinh doanh ăn uống yêu cầu.【tiếp tục】

○ Hạn chế đi đến những nơi đông đúc hoặc những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đặc biệt, hạn chế di chuyển đến các khu vực dịch bệnh đang lan rộng như khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp, khu vực thực thi biện

pháp thắt chặt kiểm soát phòng chống lây nhiễm khi không có việc cần việc gấp.【tiếp tục】

○ Xét nghiệm cho những cư dân không có triệu chứng nhưng cảm thấy bất an do nghi lây nhiễm※2

(※ Xét đến tình trạng lây nhiễm lan rộng cấp tốc, bao gồm cả lây nhiễm dạng breakthrough(lây nhiễm sau khi tiêm vắc-xin), tỉnh sẽ

không nới lỏng giới hạn các nội dung yêu cầu nêu trên cho dù có thực hiện xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các đối tượng hay 

không.)
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※2：Yêu cầu xét nghiệm căn cứ theo Điều 24 chương 9 Luật định cho những cư dân không có triệu chứng nhưng cảm thấy bất an do nghi lây nhiễm sẽ

được gia hạn đến hết tháng 2 năm 2022. Đồng thời, công tác xét nghiệm(miễn phí) đại trà khi lây nhiễm lan rộng cũng sẽ được gia hạn đến cùng ngày như trên. 

※1：cơ sở kinh doanh có giấy chứng nhận theo chế độ cấp chứng nhận phòng chống corona “Chọn! Được chọn!”cho các quán ăn nhà hàng trong tỉnh Miyagi 


