
Phương châm cơ bản và các giải pháp đối đầu 
với dịch bệnh sau ngày 1 tháng 06 tại Hokkaido

～Hướng tới xây dựng một Hokkaido mạnh mẽ trước dịch bệnh～

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Hokkaido
Ngày 29 tháng 05, 2020
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Tình hình hiện tại

※Số liệu về các ca bệnh mới và ca bệnh không rõ nguồn lây từ số liệu của 1 tuần gần nhất
※Số liệu về các ca nhập viện đã trừ đi các ca bệnh nhẹ được theo dõi tại các khách sạn

Số ca nhiễm mới trong 1 ngày
Số ca nhiễm mới trừ các ca tiếp xúc gần 
Các ca đang nhập viện
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Thời 
gian

Đỉnh 
dịch 1 

Đỉnh 
dịch 2

Tình trạng 
khẩn cấp đưa 
ra bởi chính 
quyền tỉnh

Tình 
trạng 
khẩn cấp 
toàn quốc

Dỡ lệnh tình trạng khẩn 
cấp toàn quốc

Minh hoạ về các hoạt động từ tháng 6

Tình trạng khẩn cấp 
toàn quốc

Hiện tại

Từng bước dỡ bỏ các yêu 
cầu hạn chế

Hạn chế ra đường

Hạn chế tổ chức 
các sự kiện

Hạn chế sử dụng các địa 
điểm công cộng

Cảnh báo
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※ Xem xét lại khi xuất hiện dấu hiệu bùng nổ dịch bệnh

Dỡ bỏ các yêu cầu hạn chế từ tháng 6 này

Mục

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Sau đó

6/1～6/18 6/19～7/9 7/10～7/31 8/1～

Sử dụng các địa 
điểm công cộng

Hàng quán, CLB 
đêm...

Xử lý 
thận 
trọng

Thực hiện chiến dịch Xây 
dựng Hokkaido phong 

cách mới
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Hạn chế đi lại tới các tỉnh thành 
khác

Hạn chế đi lại tới Sapporo
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Thận trọng xử lý 
trong tình huống đi 

lại tới các tỉnh thành 
khác và thành phố 

Sapporo

Hạn chế ra khỏi nhà trừ 
trường hợp khẩn cấp

Dỡ bỏ dần yêu cầu hạn chế ra ngoài

Hiện tại

Gỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp

6/1～ 6/19～

Chỉ khu vực IshikariToàn Hokkaido

Nghiêm túc thực hiện Phong cách Hokkaido 
mới

Bước ① Bước ② và ③

8/1～

Hạn chế đi lại giữa các tỉnh 
thành với nhau, và với Sapporo
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Gỡ bỏ dần các lệnh hạn 
chế, khôi phục dần hoạt 
động du lịch



※ Xem xét lại khi phát hiện dấu hiệu bùng nổ dịch bệnh

Dỡ bỏ các yêu cầu hạn chế từ tháng 6 này (Đối với các địa điểm công cộng)

Mục

Bước１ Bước２ Bước３ Sau đó

6/1～6/18 6/19～7/9 7/10～7/31 8/1～

Các địa điểm hoàn thành công tác 
chuẩn bị biện pháp phòng 
dịch, tuân thủ theo hướng 
dẫn của chính quyền

Toàn bộ các yêu cầu đóng cửa/nghỉ kinh 
doanh được gỡ bỏ kể từ ngày 1 tháng 6.
* Các địa điểm đã hoàn thành công tác 
chuẩn bị phòng dịch được phép mở cửa 
dần dần trở lại

Hàng ăn, CLB đêm...
Xử lý 
thận trọng



※ 感染拡大の兆しが見られる場合は対応を検討

Gỡ bỏ từng bước các yêu cầu hạn chế

Mục

Bước１ Bước２ Bước３ Sau đó

6/1～6/18 6/19～7/9 7/10～7/31 8/1～

Sự kiện trong nhà

Dưới 100 
người, 
50% sức 
chứa

Dưới 1000 
người, 50% 
sức chứa

Dưới 5000 
người, 50% 
sức chứa

Dưới 50% 
sức chứa

Sự kiện ngoài trời
Dưới 200 
người, giữ 

khoảng cách 
hợp lý

Dưới 1000 
người, giữ 

khoảng cách 
hợp lý

Dưới 5000
người, giữ 

khoảng cách 
hợp lý

Giữ khoảng 
cách hợp lý
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Người sử dụng địa điểm công cộng tự đăng ký mã QR

Hệ thống cảnh báo dịch bệnh

①Đăng ký ②Cấp phát mã QR

③Quét 
mã QR

Đăng ký địa chỉ e-mail

Khách 
hàng

Đưa vào áp dụng hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh và truy vết nguồn lây nhiễm
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Các địa điểm và nơi tổ chức sự kiện



T h ô n g  b á o  t ớ i  n gườ i  s ử  d ụ n g

Đưa vào áp dụng hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh và truy vết nguồn lây nhiễm

Phòng giám sát sức khoẻ
Chính 
quyền

Báo cáo ca nhiễm

Thông báo 
qua email

Hệ thống cảnh báo 
dịch bệnh

Thông báo có lịch sử sử dụng địa 
điểm chung với người nhiễm bệnh

Xác nhận 
lịch sử đi lại

Người
nhiễm

施設
利用者

Người 
dùng

Người 
dùng

Lịch sử sử dụng 
địa điểm 

9



Đẩy mạnh công tác phòng dịch (thiết đặt các mức độ cảnh báo).

Bước Nội dung Mục tiêu

１

Thực hiện phong cách Hokkaido mới －

Kêu gọi các địa phương 
cùng thực hiện

Kiềm chế số ca bệnh mới tại các địa 
phương dưới 2 ca 1 ngày

２

【Cảnh báo】※hạn chế ra ngoài
（VD）①Hạn chế ra ngoài ngày nghỉ

②Hạn chế di chuyển tới các khu vực khác

③Hạn chế tới khu vực có khả năng lây 
nhiễm cao

Đặt giới hạn

３

【Yêu cầu】
Hạn chế ra ngoài Tuân thủ lệnh tình trạng khẩn 

cấp từ chính phủ
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［Chính phủ］

Lệnh tình trạng 
khẩn cấp

Hạn chế ra ngoài

Minh hoạ về mức độ cảnh báo

Mức１ Mức２ Mức３

Thực hiện phong cách sống 
Hokkaido mới

Hạn chế ra ngoài, hạn chế 
các địa điểm công cộng 
và các sự kiện

［Thống đốc］

Đưa ra cảnh báo

Kêu gọi chính quyền 
các địa phương

Cấp độ địa phương Cấp độ quốc gia

Thực hiện nghiêm khắc 
phong cách sống 
Hokkaido mới

Kêu gọi

Cảnh báo

Yêu cầu［Thống đốc］
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Mục

Tình hình 
lây nhiễm

Khả năng cung 
ứng y tế

Hệ thống
theo dõi

①Ca bệnh mới

②Ca không rõ nguồn
lây bệnh

③So sánh với 1 tuần trước

⑤Số ca nặng

④Số ca nhập viện

⑥Tỷ lệ dương tính khi xét nghiệm

⑦Số lượng tư vấn bởi phòng tư vấn
sức khoẻ

Tiêu chuẩn Chỉ số quy định

Trên 10ng/1ngày, 2 ngày liên tục

Chiếm đa số của ①

Tăng 

Tiêu chuẩn để đưa ra cảnh báo

Chuẩn bị đáp ứng đối với 
hệ thống y tế

Đưa ra quyết định
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Phát hiện sớm các ca bệnh mới và các đối tượng tiếp xúc gần với người bệnh. (Phòng 
dịch tái bùng phát trở lại)

Tăng cường năng lực xét 
nghiệm PCR

②Tránh 
lan rộng

Chấm dứt lây nhiễm chéo và 
lây nhiễm theo ổ dịch

③Tăng khả 
năng đáp 
ứng y tế

Đẩy mạnh 3 nhiệm vụ sau 

①Phát hiện 

sớm

Chuẩn bị số giường bệnh cần thiết
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①Phát hiện sớm

Phát hiện sớm

Đẩy mạnh tư vấn

Tăng cường thể chế
xét nghiệm

Tăng cường năng lực xét nghiệm

Gia tăng các biện
pháp xét nghiệm

・Đặt 26 cửa tư vấn tại Hokkaido
・Cửa tư vấn của Hokkaido-cho 
mở cửa 24h
・Khuyến nghị mở cửa tiếp 

nhận các bệnh nhân ngoại lai

1 ngày 1400 người

・多様な検査手法への対応
（抗原検査（5/13 国承認）、だ液による

PCR検査（現在、国で導入を検討中））

Xét nghiệm thông qua lấy mẫu nước
bọt
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②Phòng bệnh 1 cách cơ động

Phòng bệnh lan rộng

Tăng cường công 
tác phòng bệnh

Phân bổ các đội tác chiến tới các điểm 
lây nhiễm chéo

Trước đây, Phòng 
theo dõi sức khoẻ 
làm việc đơn độc

Viện chăm sóc, dưỡng lão, 
bệnh viện… Áp dụng 

sức người

Toàn bộ Hokkaido cùng phối hợp dập dịch



③Chuẩn bị năng lực y tế

Chuyển dời 
bệnh nhân nhẹ 
vào khách sạn

・700 giường toàn Hokkaido

(Trong đó 100 giường cho 
ca bệnh nặng

Chuẩn bị phòng khách sạn để đưa
các ca bệnh nhẹ vào lưu trú, yêu
cầu đáp ứng điều kiện để nhận cả
các ca bệnh là người cao tuổi...

(6 địa điểm)

Chuẩn bị giường 
bệnh cho các 
ca nặng

Nguồn lực khám chữa bệnh
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