
Gia hạn tình trạng khẩn cấp 

 

Ngày 2 tháng 2, chính phủ đã tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 7 tháng 3. Căn cứ theo tình trạng lây 

nhiễm hiện tại và hệ thống chăm sóc y tế, tỉnh Fukuoka tiếp tục là khu vực thuộc đối tượng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. 

 Cuộc sống và công việc của người dân cũng như các đơn vị kinh doanh sẽ tiếp tục có những bất tiện và khó khăn. Tuy 

nhiên, nếu tình trạng lây nghiễm và hệ thống chăm sóc y tế có cải thiện nhờ nỗ lực của mọi người trong thời gian sắp tới, 

thì sau khi tham vấn ý kiến của các chuyên gia, chúng tôi sẽ đề nghị chính phủ nhanh chóng xóa bỏ tuyên bố tình trạng 

khẩn cấp mà không cần chờ đến khi hết hạn tuyên bố.  

Chính vì vậy, để chúng ta có thể nhanh chóng ra khỏi danh sách khu vực thuộc đối tượng của tuyên bố tình trạng khẩn 

cấp, chúng tôi đề nghị người dân và các đơn vị kinh doanh hợp tác thực hiện những việc sau. 

 

(1) Với người dân 

 Hạn chế ra ngoài, đi sang nơi khác khi không cần thiết và không khẩn cấp dù là vào ban ngày, trừ trường hợp cần thiết 

để duy trì cuộc sống và sức khỏe. Đặc biệt, từ sau 20 giờ, triệt để thực hiện hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không 

khẩn cấp. Ngoài ra, hết sức hạn chế đi lại giữa các tỉnh thành nếu không cần thiết và không khẩn cấp, không đi đến khu 

vực mà dịch bệnh đang lây lan khi không cần thiết và không khẩn cấp.  

 

(2) Với các cửa hàng ăn uống 

 Cho đến ngày 7 tháng 3, thời gian mở cửa hàng sẽ là từ 5 giờ đến 20 giờ, và thời gian bán rượu là từ 11 giờ đến 19 giờ. 

ベトナム語 



Triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh căn cứ theo hướng dẫn cho từng loại hình kinh doanh, dán “Nhãn 

dán tuyên truyền phòng chống dịch bệnh” để cho thấy rõ là cửa hàng đang nỗ lực thực hiện phòng dịch. 

 Để chúng ta có thể nhanh chóng ra khỏi danh sách các khu vực thuộc đối tượng của tuyên bố tình trạng khẩn cấp, 

chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự thông cảm và hợp tác của các cửa hàng ăn uống trong việc rút ngắn thời gian 

mở cửa. 

 

 Chúng tôi sẽ chi trả tiền hỗ trợ hợp tác phòng chống lây lan dịch bệnh của tỉnh Fukuoka giai đoạn 2 cho những cửa 

hàng hợp tác trong việc rút ngắn thời gian mở cửa trong thời gian từ 0 giờ ngày 8 tháng 2 (thứ Hai) đến 24 giờ ngày 7 

tháng 3 (Chủ nhật). 

(Tiền hỗ trợ hợp tác phòng chống lây lan dịch bệnh của tỉnh Fukuoka) 

Giai đoạn 1: Rút ngắn thời gian mở cửa trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2   Tối đa 1.380.000 Yên 

Giai đoạn 2: Rút ngắn thời gian mở cửa trong giai đoạn từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3   Tối đa 1.680.000 Yên 

 

(3) Đi làm 

Nhằm giảm cơ hội tiếp xúc, bao gồm cả việc hướng tới mục tiêu “Giảm 70% số người đi làm”, mọi người cần triệt để 

hơn nữa trong việc thực hiện làm việc tại nhà (telework), ngay cả tại những nơi cần thiết nhân viên đến làm việc thì cũng 

tiến hành làm việc luân phiên nhau,… 

 Do phải triệt để thực hiện hạn chế ra ngoài từ sau 20 giờ khi không cần thiết và không khẩn cấp, nên cần tiến hành hạn 

chế làm việc sau 20 giờ, trừ trường hợp cần thiết để duy trì công việc kinh doanh. 

Triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh căn cứ theo hướng dẫn cho từng ngành nghề, dán “Nhãn dán 

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh” để cho thấy rõ là cơ sở đang nỗ lực thực hiện phòng dịch. 

 

(4) Khác 

 Những cơ sở không phải là cửa hàng kinh doanh tiếp tục thực hiện các biện pháp từ trước đến nay là hạn chế tổ chức 

hoạt động (sự kiện,…), các biện pháp tại trường học,… Đề nghị cơ sở tiếp tục thực hiện các biện pháp đó. 

 

 Tỉnh sẽ dốc toàn lực để chấm dứt tình trạng khẩn cấp càng sớm càng tốt. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự 

thông cảm và hợp tác của người dân cũng như các đơn vị kinh doanh. 


