
Lời kêu gọi cộng tác hướng tới một năm mới bình lặng 
 

 

Hằng năm, thời điểm kết thúc năm cũ - bắt đầu năm mới là thời gian quý 

báu của những người sinh sống xa gia đình, người thân hay bạn bè có thể tập 

trung và gần nhau hơn.    

Tuy nhiên, xét về khía cạnh nguy cơ lây nhiễm cúm Covid-19, dựa vào việc 

vì cơ thể không có biểu hiện bệnh,  cá nhân đó không có nhận thức được 

nguy cơ lây nhiễm mà trở về quê hương thăm gặp và dùng bữa với những 

người thân trong gia đình 、dù không có mục đích sai trái gì nhưng vô tình 

lại gia tăng khả năng lây nhiễm dịch bệnh 

Hơn nữa, trong thời điểm hiện tại, lúc những hệ thống cung cấp y tế đang 

chịu sức ép to lớn, hàng năm, nhiều cơ sở y tế không tiếp nhận khám bệnh 

trong thời điểm chuyển giao năm mới. Nếu cứ tiếp tục gia tăng gánh nặng 

cho các cơ sở y tế, thì sẽ có nguy cơ dẫn đến tình trạng không thể tiếp 

nhận những ca bệnh thông thường hay những ca cấp cứu khẩn cấp.  

Để không gia tăng gánh nặng cho ngành Y tế, để bảo vệ ngành Y tế của 

chúng ta, mỗi người dân Hokkaido, mỗi người dân đang tạm thời lưu trú ở 

Hokkaido, yêu cầu mọi người hợp tác trong việc ý thức: “Mình có khả năng 

nhiễm virut Covid-19” cho dù cơ thể không mang biểu hiện nhiễm bệnh, và 

cho đến hết 3 ngày đầu năm mới, xin hãy bình lặng trải qua thời điểm chuyển 

giao năm mới 2021. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2020 
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Thời điểm chuyển giao năm mới 2021  

○Xin hãy “ở nhà” và dành thời gian với “những người thường hay bên cạnh 
bạn”. 

○Xin hãy “hạn chế việc tiệc tùng ăn uống” với “những người không quá 
thân thích”. 


