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Dân số người ngoại quốc đang cư trú tại thành phố Kani là 8%.  Cùng là cư dân 
tại thành phố Kani, ai cũng có quyền lợi chung là sống khỏe mạnh và an toàn.  
Nhưng tiếc thay, từ tháng 4 trở đi các ca nhiễm covid gia tăng đột biến trong số cư 
dân người nước ngoài. 
 

Số người tử vong vì covid trong tỉnh Gifu: 2 người 

Có 6 bệnh nhân nặng (2 người ở Kani, 2 người ở Minokamo) 

 
Thành phố Kani và Minokamo đang ngang hàng với Tokyo cũng như Osaka về lý 
do người bị nhiễm không được cho vào bệnh viện gần nhà vì quá tải.  Tức là họ 
phải đi rất xa nhà mới có nơi nhận.  Nếu tình hình lây nhiễm vẫn tiếp diễn chúng 
tôi e rằng người bị nhiễm không còn được nhập viện để chữa trị nữa. 
 
Loại biến chủng của covid rất mạnh và gây ra triệu chứng nặng cho cả những người 
trẻ trong độ tuổi 20~30 làm họ phải nhập viện.  Di chứng cũng kéo dài hơn trước. 
 
Vì thế chúng tôi tha thiết kêu gọi những cư dân người nước ngoài cùng với chúng 
tôi có ý thức mạnh mẽ trong việc tích cực thực hiện những biện pháp ngăn ngừa lây 
nhiễm để không bị khổ sở vì di chứng, để bảo vệ sinh mạng cho bản thân cũng như 
cho mọi người. 
 
Thành phố Kani cũng bị chỉ định là một trong những khu vực cần áp dụng biện 
pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây lan rộng.  Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác 
bằng cách không tổ chức, không tham gia những sự kiện có thể đưa đến lây nhiễm.  
Trong thời điểm này, chúng ta hãy tự kiềm chế thêm một chút nữa.  Tránh đến 
những nơi đông người như là nhà thờ, tiệc mừng sinh nhật, tiệc BBQ, v.v...  Ngoài 
ra, gần đây lại có những ca nhiễm không rõ nguồn gốc hoặc những ca nhiễm mà 
thành viên trong gia đình lây lan cho nhau đang có xu hướng tăng.  Mọi người hãy 
chú ý cẩn thận về hành vi bản thân trong cuộc sống hàng ngày.  Chúng ta hãy cùng 
nhau khắc phục dịch covid! 

 

 Văn phòng chống truyền nhiễm virus corona chủng mới tại Kani 
 

Liên hệ  Tel 0574-62-1500 (Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha) 

Cố gắng hết sức ngăn ngừa lây nhiễm 


