
Áp dụng mức độ phân loại mới cho việc đối ứng với chủng Omicron

○Bắt đầu từ mùa thu, tình trạng lây nhiễm đã lan rộng do loại Virus chủng mới có cùng mức độ lây nhiễm và khả 
năng gây bệnh tương tự như chủng Omicron. Lường trước tình hình gánh nặng cho ngành y tế và chăm sóc sức 
khỏe sẽ tăng cao, chính phủ đã có những thay đổi trong tiêu chí và các tình huống đối ứng với chủng Omicron trong 
khi vẫn duy trì những khái niệm cơ bản về phân loại mức độ. 

Phân loại
Thời kỳ chưa lây 

nhiễm 
Thời kỳ bắt đầu lây nhiễm Thời kỳ gia tăng gánh nặng cho 

các cơ sở y tế
Thời kỳ các cơ sở y tế không thể hoạt động hiệu quả

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
Tỷ lệ 
sử dụng 
giường 
bệnh

C
hỉ tiêu

0～30％
(Tỷ lệ sử dụng 
giường bệnh)

30～50％
(Tỷ lệ sử dụng giường bệnh)

50～80％
(Tỷ lệ sử dụng giường bệnh 
hoặc giường bệnh nặng)

80％～
(Tỷ lệ sử dụng giường bệnh hoặc giường bệnh nặng）

Tình trạng 
gánh nặng ở 
các cơ quan 

y tế

Tình trạng

･Ít gánh nặng
cho cả bệnh
nhân ngoại trú
và bệnh nhân
nội trú.

･Nhu cầu chăm sóc bệnh 
nhân ngoại trú bị sốt bắt 
đầu gia tăng.
･Số bệnh nhân cần cấp 
cứu ngoại trú gia tăng.
･Tỷ lệ sử dụng giường 
bệnh, số nhân viên y tế 
không thể tiếp tục làm việc 
có xu hướng tăng.

･Nhu cầu chăm sóc cho bệnh
nhân ngoại trú bị quá tải, phát
sinh tình trạng không thể
chăm sóc bệnh nhân có nguy
cơ bệnh chuyển biến xấu.
･Tình trạng không đủ xe cấp 
cứu tăng đột ngột.
･Số người nhập viện tăng, 
đồng thời số lượng nhân viên y 
tế không thể đi làm cũng gia 
tăng, gây ra gánh nặng cho 
những nhân viên y tế còn lại.

･Số lượng bệnh nhân ngoại trú bị nhiễm COVID-19 quá tải 
đến mức không thể hỗ trợ được, thậm chí việc chăm sóc bệnh 
nhân ngoại trú thông thường cũng gặp khó khăn.
･Phát sinh tình trạng không thể hỗ trợ xe cấp cứu mặc dù 
bệnh nhân có nhu cầu. Toàn bộ các cơ sở y tế đều bị quá tải 
và không thể hoạt động hiệu quả, số lượng bệnh nhân mắc 
bệnh vừa và nặng cần nhập viện tăng đáng kể do số lượng 
người bị nhiễm COVID-19 quá lớn.
･Cùng với việc số lượng nhân viên y tế không thể tiếp tục 
làm việc gia tăng, chăm sóc y tế nội trú cũng bị quá tải.
･Số lượng người không thể nhập viện và tử vong trong 
khi cách ly tại nhà/tại khu cách ly gia tăng nhanh chóng.
･Việc khám chữa bệnh thông thường bị giới hạn chặt chẽ. 

Tình 
trạng hoạt 
động kinh 
tế xã hội

Tình trạng

－

･Số người không thể tiếp 
tục làm việc gia tăng, một 
số cơ sở kinh doanh bắt đầu 
gặp khó khăn.  

･Số lượng nhân viên không 
thể tiếp tục làm việc gia tăng 
mạnh, nhiều doanh nghiệp khó 
có thể tiếp tục hoạt động. 

･Số lượng nhân viên không thể tiếp tục làm việc quá 
lớn, gây ra trở ngại trong việc duy trì cơ sở hạ tầng 
xã hội.

Tình 
trạng 
lây 
nhiễ
m

Tình trạng

･Số lượng 
người nhiễm ít, 
nhưng gia tăng 
từ từ.

･Số lượng người nhiễm bắt 
đầu gia tăng nhanh chóng.

･Số lượng người nhiễm tăng đến 
mức gây ra gánh nặng cho các cơ 
sở y tế.

･Số lượng người nhiễm quá lớn, vượt quá dự đoán số lượng 
người bị nhiễm COVID-19 trong mùa đông này.

Chỉ tiêu và Tình trạng trong mức độ phân loại mới

（Tóm tắt bởi tỉnh Hokkaido dựa trên tài liệu từ Hội đồng cố vấn khoa học của Chính phủ ）

※ Trường hợp gánh nặng cho các cơ sở y tế gia tăng do lây nhiễm COVID-19, cần đẩy mạnh biện pháp phòng chống dựa trên phán đoán về tình trạng 
thực tế của khu vực. (Quyết định từ Văn phòng ứng phó của Chính phủ vào ngày 18 tháng 11 năm 2022).

[Tiêu chuẩn quốc gia]
“Mức độ 3: Thời kỳ gia tăng gánh nặng cho các cơ sở y tế”: Thực hiện “Tăng cường biện pháp phòng chống quá tải y tế” dựa trên thực trạng của khu 

vực. Trường hợp dịch bệnh lây lan nhanh chóng, thực hiện “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế” dựa theo thực trạng của khu vực để tránh “Mức độ 
4: Thời kỳ các cơ sở y tế không thể hoạt động hiệu quả.”

Về mức phân loại mới

Cơ sở cho mức phân loại mới 

Khu vực là đối tượng áp dụng

○Tiêu chuẩn phân loại mức độ, các chỉ số hay điều kiện căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia.
○Khi đánh giá cấp độ phân loại thì dựa trên tỷ lệ sử dụng giường bệnh đối với cấp độ 1 và 2, dựa trên tỷ lệ sử dụng 

giường bệnh và tỷ lệ sử dụng giường bệnh nặng, xem xét các tình huống, rồi đánh giá tổng thể. 

○Phân loại mức độ từ trước đến nay, về nguyên tắc, trong khi áp dụng ở các khu vực trong toàn tỉnh Hokkaido, sẽ 
được áp dụng riêng đối với thành phố Sapporo dựa trên tầm quan trọng của các biện pháp phòng chống lây 
nhiễm trong thanh phố. Dựa trên tình hình này, mức phân loại mới vẫn sẽ được thực hiện giống như trước đây.
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