
 

Thông báo gửi đến các cư dân đang sinh sống tại Kyoto  

(ngày 24 tháng 4 năm 2020) 

 

Nhằm đối phó với tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phủ Kyoto đã yêu cầu tất cả cư dân và 

doanh nghiệp hạn chế tối đa việc ra ngoài, tránh tổ chức cũng như tham dự các sự kiện 

và tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí. 

 

Với sự hợp tác tích cực của tất cả mọi người trong quãng thời gian này, số lượng hành 

khách xung quanh khu vực ga Kyoto đã giảm 67% vào các ngày trong tuần và 72% vào 

các ngày lễ so với khoảng thời gian trước đây từ giữa tháng một đến giữa tháng hai. 

Chúng tôi tin rằng những nỗ lực tiếp theo của các cư dân sẽ là cần thiết và hiệu quả để tỉ 

lệ giảm trên đạt 80%. 

 

Mặt khác, hiện tại số người lây nhiễm trong phủ Kyoto đã trên 280 người, trong đó 50% 

có lộ trình đi lại không rõ ràng trong một tuần nay. Hiện tại tình hình vẫn đang rất căng 

thẳng. Chúng tôi đặc biệt yêu cầu tất cả cư dân và doanh nghiệp tiếp tục hợp tác chặt 

chẽ hơn trong các vấn đề sau. 

 

Xin hãy hạn chế các hoạt động của bản thân trong Tuần lễ Vàng 

Chúng ta sẽ sớm tổ chức ăn mừng Tuần lễ Vàng, nhưng xin mọi người vui lòng hạn chế 

tối đa việc về thăm quê, đi đến các điểm tham quan du lịch, đi tắm biển, đi leo núi, v.v., 

xin hãy ở nhà và chỉ ra ngoài trừ khi có việc cần thiết để duy trì cuộc sống thường ngày 

của bạn. 

 

Các điểm cần chú ý khi đi đến công viên, siêu thị, trung tâm thương mại, vv 

Trong công viên, siêu thị và trung tâm thương mại, xin mọi người hãy giữ khoảng cách 



 

an toàn với nhau, cũng như chỉ đi ra ngoài với số lượng người tối thiểu trong thời gian 

rảnh. Xin hãy vui lòng tuân theo các chỉ dẫn, chú ý các khu vực hạn chế đi vào khi xảy 

ra tình trạng tắc nghẽn, các hướng dẫn giao thông cho việc đi lại và sự phân chia các 

khu vực. 

 

Yêu cầu hạn chế các hoạt động quảng cáo tiếp thị, đặc biệt là với các cơ sở vui chơi 

giải trí. 

Từ ngày 18 tháng 4, chúng tôi yêu cầu các cơ sở vui chơi giải trí, các nhà hát, v.v., cũng 

như các nhà hàng, phải đóng cửa trước 8 giờ tối. Chúng tôi mong các nhà đầu tư kinh 

doanh thông cảm với tình trạng hiện tại và tiếp tục hợp tác chặt chẽ. 

 

Nhiều nhân viên y tế đã nỗ lực ngày đêm, làm việc hết sức mình trong công tác chăm 

sóc và bảo vệ sức khoẻ của người dân. Những cố gắng của mỗi người dân trong phủ 

Kyoto sẽ góp phần giúp bảo vệ mạng lưới y tế của phủ Kyoto thêm vững mạnh. 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ gánh nặng của các cư dân và doanh nghiệp tại phủ Kyoto, 

nhưng đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu sự hợp tác của mọi người hạn chế tối đa việc ra 

ngoài, trừ những việc cần thiết để duy trì cuộc sống hằng ngày và giảm 80% khả năng 

tiếp xúc với người khác.  

 

Chúng ta hãy cũng nhau tập hợp sức mạnh của tất cả các cư dân phủ Kyoto để giải 

quyết và vượt qua tình huống khó khăn này và cùng nhau hướng tới việc chấm dứt sớm 

dịch bệnh truyền nhiễm. 

 

Ngày 24 tháng 4 năm 2020  

Thống đốc phủ Kyoto: Ông Nishiwaki Takatoshi  


