
Tình trạng mức độ cảnh báo của tỉnh Hokkaido 

Tình trạng đáp ứng của hệ thống y tế Hệ thống 
quản lý

Tình trạng lây nhiễm

Tổng số giường 
bệnh

Số giường 

cho bệnh 
nhân nặng

Số người đang 
chữa trị 

Tỷ lệ dương 
tính

Số ca nhiễm 
mới So với một 

tuần trước

Tỷ lệ người 
bệnh không 
rõ điều tra 

dịch tễ

06/11 314 giường 10giường Tăng Tăng 626

Người/ tuần

Tăng 54％

Điều kiện 
mức cảnh 
báo số 3

250 
giường

25 
giường

Tăng Tăng
133

Người/tuần
Tăng 50％

Nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức 3 kể từ 07 tháng 11



Nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức 3 

■5 mức cảnh báo tại Hokkaido được thiết lập dựa 
trên 4 phân mục được đưa ra bởi Tiểu ban chỉ huy 
phòng dịch quốc gia, với mục tiêu đáp ứng nhanh 

nhất với tình hình dịch bệnh trong tỉnh.

■Cảnh báo dịch bệnh được nâng lên mức 3 kể từ 07 tháng 11, 

tương đương với mức 2 theo tiêu chuẩn quốc gia

NHẬT 
BẢN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

HOKKAIDO １ ２ ４ ５３



Vừa tập trung hạn chế các ảnh hưởng từ dịch bệnh với 

nền kinh tế, xem xét tùy theo tình hình lây nhiễm, 

chính quyền sẽ đưa ra những yêu cầu tới từng loại 

hình kinh doanh cũng như từng địa bàn khác nhau 

(Tuân theo Bộ luật chính sách đặc biệt)

Tình trạng cần thiết của việc có kế 
hoạch hạn chế sự bùng phát trên 

diện rộng. 

Nhận thức cơ bản và các thay đổi khi nâng lên mức cảnh báo số 3



Thời gian tập trung đối phó

Yêu cầu hợp tác để ngăn chặn dịch 
bệnh bùng phát trên diện rộng

Từ thứ 7(7/11) đến thứ 6(27/11)



Các chính sách trong thời gian tập trung đối phó dịch bệnh

①Yêu cầu hợp tác dựa trên Bộ luật đặc biệt khoản 24 
điều 9 (Các yêu cầu là khác nhau, tách riêng giữa
thành phố Sapporo và toàn tỉnh Hokkaido)

② Đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh trên diện rộng trong toàn tỉnh Hokkaido

Dưới đây là những chính sách nỗ lực mang tính tập 
trung để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.



１

Đặc biệt, yêu cầu hợp tác đối với người dân Sapporo ①

Phát tán giọt bắn dẫn đến khả năng nhiễm 
bệnh gia tăng.

Hạ thấp 

cảnh giác

Tháo 

khẩu 

trang

Trò 

chuyện to 

tiếng

Với người dân Hokkaido hoặc 
người đang cư trú trong Hokkaido.

Thực hiện triệt để việc giảm nhẹ/tránh tối đa khả năng lây 
nhiễm trong các cuộc gặp có đi kèm đồ uống có cồn

HÃY TRIỆT ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC ĐEO KHẨU TRANG.



Đặc biệt, yêu cầu hợp tác đối với người dân Sapporo ②

１

※1 Ngoại trừ các cơ sở kinh doanh phục vụ rượu bia từ 5h sáng đến 22h đêm.

※2 Là khu vực trong phạm vi từ Minani 3-jo-Nishi 2 Choume đến Minami 3-jo-Nishi 6 Choume, 
từ Minami 8-jo-Nishi 2 Choume đến Minami 8-jo-Nishi 6 Choume.

Hạn chế sử dụng dịch vụ tại các

cơ sở kinh doanh phục vụ rượu

bia*1 trong khu vực Susukino*2,

từ 22h đêm đến 5h sáng hôm

sau.

Với người dân Hokkaido hoặc 
người đang cư trú trong Hokkaido.



Đặc biệt, yêu cầu hợp tác đối với người dân Sapporo ③

Với người kinh doanh trong thành phố Sapporo２

※ Là khu vực trong phạm vi từ Minani 3-jo-Nishi 2 Choume đến Minami 3-jo-Nishi 
6 Choume, từ Minami 8-jo-Nishi 2 Choume đến Minami 8-jo-Nishi 6 Choume.

Rút ngắn thời gian mở cửa 
các hàng quán quanh 
khu vực Susukino*



Yêu cầu hợp tác đối với toàn bộ người dân Hokaido ①

１

Sử dụng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh 
có cam kết thực hiện “Phong cách Hokkaido 
mới”

Với người dân Hokkaido hoặc 
người đang cư trú trong Hokkaido.



Yêu cầu hợp tác đối với toàn bộ người dân Hokaido ②

■Hạn chế ra khỏi nhà khi sức 
khỏe không ổn định

■Thực hiện triệt để việc

đeo khẩu trang và rửa tay 

đúng cách



Đẩy mạnh làm việc từ xa qua mạng 
(Telework)

Phân chia các khung thời gian đi làm 
khác nhau

Sử dụng hệ thống thông báo lây nhiễm 
của tỉnh và ứng dụng thông báo tiếp 
xúc gần của chính phủ (COCOA)

Yêu cầu hợp tác đối với toàn bộ người dân Hokaido ③



Yêu cầu hợp tác đối với toàn bộ người dân Hokaido ④

2

Thực hiện triệt để hơn nữa các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh, ví dụ như đẩy mạnh
Phong cách Hokkaido mới

Với các hộ kinh doanh



Tăng cường hơn nữa các  biện pháp phòng chống bùng phát 
dịch bệnh trên diện rộng  thực hiện bởi chính quyền ①

Tăng cường khả năng trong quá trình tư vấn- khám- xét nghiệm １
■Bảo đảm hơn 600 cơ sở y tế có khả năng 

khám - xét nghiệm bệnh nhân có triệu 
chứng trên toàn bộ tỉnh Hokkaido

■Tăng cường khả năng xét nghiệm PCR, tương
đương 2,550 người/1 ngày.

■Tập trung hoàn thiện hơn nữa cơ chế đáp ứng
nhanh và phù hợp nhất với từng địa bàn khác
nhau khi xuất hiện các trường hợp lây nhiễm
tập thể



Tăng cường hơn nữa các  biện pháp phòng chống bùng phát dịch bệnh trên diện rộng của tỉnh Hokkaido. ②

Tăng cường phổ cập kiến thức２
■ Công bố rộng rãi ở những nơi có nhiều người qua lại

■ Công bố rộng rãi nhằm chuẩn bị khi bệnh cúm mùa cũng sẽ lây lan 

rộng trong thời gian tới

■ Sử dụng các nền tảng SNS để thông báo kiến thức tới giới 

trẻ

■ Yêu cầu người kinh doanh tích cực kêu gọi khách hàng sử 

dụng dịch vụ hãy đăng ký các hệ thống thông báo dịch 

bệnh và khả năng tiếp xúc gần.

Tăng cường hơn nữa các  biện pháp phòng chống bùng phát 
dịch bệnh trên diện rộng  thực hiện bởi chính quyền ②


