
Tình trạng cảnh báo lây nhiễm tại riêng Hokkaido

Điều kiện của 
mức cảnh báo 

cấp 4
350 giường 35

giường
796 người 10％ 796

Ca/tuần
TĂNG 50％

Tình trạng cung ứng của hệ thống y tế
Hệ thống 
giám sát Tình trạng lây nhiễm

Tổng số 
giường 

bệnh

Số giường 
của bệnh 

nhân nặng

Số người 
đang điều trị

Tỷ lệ xét 
nghiệm 

dương tính

Số ca 
nhiễm mới

So với 1 
tuần trước

Tỷ lệ ca 
bệnh không 
rõ nguồn lây

Toàn Hokkaido 
ngày 9 tháng 12

９９６giường ２７giường

2252người
6.0％ 1313

Ca/tuần
GIẢM 28.7％

Riêng tại 
Sapporo

４０３
giường

１９
giường

1126người 7.5% 789
Ca/tuần GIẢM 34.5％



Kéo dài thời gian phòng bệnh tập trung

12 tháng 12 ～ 25 tháng 12

12 tháng 12～ 15 tháng 1

Triệt để áp dụng các biện pháp phòng bệnh 
trong khoảng thời gian chuyển giao năm mới

Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh và
tránh ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp



①Các buổi họp mặt ăn uống

②Gia tăng khả năng tiếp xúc gần

③trường hợp về thăm nhà dịp cuối năm

Thời điểm chuyển giao năm mới , sự đi lại nhiều hơn của 
mọi người sẽ dễ dẫn đến tình trạng dịch bệnh lây lan mạnh



Rút ngắn thời gian kinh doanh của các 
điểm dịch vụ ăn uống

Cũng yêu cầu người dân hạn chế sử dụng hàng 
quán

①Phòng tránh rủi ro lây 
nhiễm trong các buổi ăn uống

Yêu cầu ※Gia hạn tới 25/12【Sapporo】



Hạn chế tập trung ăn uống từ 5 người 
trở lên và kéo dài trên 2 tiếng

※Trừ trường hợp mọi người sinh sống chung

①Phòng tránh rủi ro lây 
nhiễm trong các buổi ăn uống

Yêu cầu mới

Bao gồm cả các trường hợp tổ chức tại nhà
※Kéo dài tới 15/01

【Trên toàn tỉnh】



②Phòng tránh rủi ro lây 
nhiễm do tiếp xúc gần

Kéo dài

Trường hợp tự nhận định là không thể phòng 
tránh rủi ro lây nhiễm

札幌市との間では

Yêu cầu mới

Không ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp, 

áp dụng với khu vực Sapporo và Asahikawa

※Kéo dài tới 25/12

【Sapporo, Asahikawa】



②Phòng tránh rủi ro lây 
nhiễm do tiếp xúc gần

Yêu cầu mới
Trường hợp tự nhận định là không thể phòng tránh 
được rủi ro lây nhiễm

Hạn chế đi lại trừ trường hợp 
khẩn cấp tới các tỉnh thành có 
yêu cầu kiểm soát đi lại từ chính 
quyền địa phương

※Kéo dài tới 25/12

【Trên toàn tỉnh】



②Phòng tránh rủi ro lây 
nhiễm do tiếp xúc gần

Kéo dài

※Người có khả năng lây nhiễm cao là người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền

Thực hiện triệt để công tác phòng tránh lây 
nhiễm như đeo khẩu trang, rửa tay đối với 
người có khả năng bị lây nhiễm cao hay là 
những người thường tiếp xúc với những 
đối tượng trên

※Kéo dài tới 15/01【Trên toàn tỉnh】



②Phòng tránh rủi ro lây 
nhiễm do tiếp xúc gần

Yêu cầu mới

Chào hỏi đón mừng năm mới 
thông qua hình thức Online

※Kéo dài tới 15/01
【Trên toàn tỉnh】



②Phòng tránh rủi ro lây 
nhiễm do tiếp xúc gần

Triệt để áp dụng làm việc tại 
nhà, giãn cách thời gian đi làm

※Kéo dài tới 15/01【Trên toàn tỉnh】Kéo dài



Coi trọng việc đảm bảo sức khỏe cho 
người lớn tuổi ở quê nhà

Xem xét thay thế bằng hình thức 
“Về thăm nhà qua Internet”

③Rủi ro lây nhiễm khi về thăm 
nhà dịp cuối năm



Trước tiên, hãy tham khảo ý kiến 
của bác sỹ tại phòng khám mà 
bạn thường sử dụng

Với những người không có phòng 
khám quen, hoặc dịp cuối năm 
phòng khám nghỉ làm việc, vui 
lòng liên lạc tới Phòng tư vấn sức 
khỏe sau:
※Với người dân ở các TP lớn như Sapporo, 
Asahikawa, Hakodate, Otaru, vui lòng liên hệ 
tới Phòng sức khỏe trong khu vực

Phòng tư vấn sức khỏe và các vấn đề liên 
quan đến dịch COVID-19 （mở cửa 24/7）

０８００－２２２－００１８

Với người có triệu chứng sốt và
các triệu chứng của bệnh, trước
khi khám tại các cơ sở y tế, vui
long liên hệ tư vấn trước bằng

điện thoại.


