
 

关于紧急事态宣言的解除及今后的举措 

 

    日本政府已决定自 3月 1 日起解除福冈县的紧急事态宣言。 

    迄今为止，广大县民及各事业者、广大医护工作者、各社会基层组织对紧急事态宣言给予了理解和大力

配合，在此表示衷心的感谢。 

    目前，新增阳性患者人数呈减小趋势，病床使用率与高峰时相比也实现了大幅改善。但是，这并不意味

着新型冠状病毒疫情已获得平息。 

    为了实现新增阳性患者的减少、防止疫情出现再次扩大（反弹），需要社会各方面协作，开展必要的举

措。 

    为此，在此呼吁广大县民及各事业者对以下呼吁内容给予理解和配合。对此造成的困难和不便，在此深

表歉意。 

 

对象区域及期间 

区域：福冈县全域 

期间：3 月 1 日（周一）0时至 3月 7日（周日）24 时 

 

针对饮食行业的呼吁 

    关于饮食行业的营业时间，迄今为止为“5 时至 20 时”，现改为“5 时至 21 时”，酒类饮品的提供为 11

时起，最终点餐时间不得超过 20 时 30 分。 

    今后应遵照各行业指针，贯彻执行疫情防控对策，通过张贴“感染防止宣言标贴”，明确告知已采取相

关举措。此外，对于 3月 1 日（周一）0时至 3月 7日（周日）24 时配合缩短营业时间的餐饮行业事业者，

将再次发放“协力金”（方法金额为每天 4 万日元）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国語 



针对广大县民的呼吁 

    请广大县民继续给予以下内容的配合。 

 

    除了为维持生活和健康的必要场合，包括昼间，应避免非紧急情况的外出、移动。 

    尤其是应坚决避免 21 时以后的非紧急情况的外出。此外，应尽力避免非紧急情况的都道府县间跨境移

动，非紧急情况下应尽力避免前往疫情规模正在扩大的地区。 

    应贯彻执行避免“三密”、确保身体距离、佩戴口罩、勤洗手等基本的防止感染对策。 

 

 

针对广大事业者的呼吁 

    关于职场出勤等事项，请继续坚持“削减出勤者的 70%”等目标，贯彻执行居家工作（远程工作）及轮

班工作等举措，除了为维持事业的必要场合，应尽量减少 21 时以后的工作。 

 



关于对各种活动的举办限制 

 

为了避免反弹 

    解除紧急事态宣言后，最重要的课题是避免疫情的反弹。 

    为此，再次呼吁广大县民遵守以下事项。 

 

    关于宴会，应与日常共同起居、工作的人进行少人数宴会。宴会时请确保尽快结束，不要大声喧哗，交

谈时应佩戴口罩。 

    在进入 4 月新年度之际，各种活动可能增多。今年应继续避免举办毕业旅行、谢恩会、欢送欢迎会，赏

樱花时也应避免进行宴会。 

 

    日本政府的基本对策方针等顾问文员会会长对今后发生疫情反弹的可能性表示了极为强烈的担忧，指

出之所以同意解除本次的紧急事态宣言，前提是必须切实采取各种必要对策，对于缩短营业时间呼吁的解

除，日本政府也应进行谨慎判断。福冈县也认为，需要就今后的疫情状况、医疗服务提供体制的状况、疫情

扩大风险积极听取专家的意见，进行严密分析后做出判断。 

 

最后 

    虽然紧急事态宣言已获解除，但与新冠疫情的斗争仍在继续。希望今后继续与大家齐心协力，战胜新冠

疫情。恳请大家继续给予理解和配合，谢谢。 



Xóa bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và những biện pháp trong thời gian sắp tới 

 

Ngày 28 tháng 2, chính phủ đã quyết định xóa bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với tỉnh chúng ta. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự thông cảm, hợp tác và nỗ lực của người dân trong tỉnh, các đơn vị 

kinh doanh, những người làm trong ngành y tế và những người đã hỗ trợ chúng tôi trong các lĩnh vực xã hội. 

 Số ca dương tính mới tiếp tục giảm, tỉ lệ sử dụng giường bệnh cũng được cải thiện đáng kể so với thời kỳ cao điểm. 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là dịch bệnh Corona chủng mới đã hết. 

Toàn xã hội cần phải cùng nhau nỗ lực để giảm thiểu số ca dương tính mới, và ngăn chặn không để dịch bệnh bùng 

phát trở lại (rebound). 

 Chính vì vậy, dù cuộc sống và công việc của người dân cũng như các đơn vị kinh doanh sẽ tiếp tục có những bất 

tiện và khó khăn, nhưng chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi người để thực hiện các yêu 

cầu sau. 

 

Khu vực và thời gian thực hiện các biện pháp 
Khu vực: Toàn bộ tỉnh 

Thời gian: Từ 0 giờ ngày 1 tháng 3 (thứ Hai) đến 24 giờ ngày 7 tháng 3 (Chủ nhật) 

 

Yêu cầu đối với các cửa hàng ăn uống 
 Thời gian mở cửa của cửa hàng ăn uống hiện đang là “từ 5 giờ đến 20 giờ”, đổi thành “từ 5 giờ đến 21 giờ”, thời 

gian bán rượu là từ 11 giờ và đến 20 giờ 30 phút sẽ dừng gọi đồ.  

 Tiếp tục triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo hướng dẫn đối với từng ngành nghề, và dán 

“Nhãn dán tuyên truyền phòng ngừa lây nhiễm” để cho thấy nỗ lực trong việc phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, 

những đơn vị kinh doanh cửa hàng ăn uống đã hợp tác trong việc rút ngắn thời gian mở cửa trong khoảng thời gian 

từ 0 giờ ngày 1 tháng 3 (thứ Hai) đến 24 giờ ngày 7 tháng 3 (Chủ nhật) sẽ được chi trả tiền hỗ trợ hợp tác một lần 

nữa (số tiền trợ cấp là 40.000 yên 1 ngày) 

 

ベトナム語 



Yêu cầu đối vời người dân trong tỉnh 
Đề nghị mọi người tiếp tục thực hiện các việc sau. 

 

Hạn chế ra ngoài, đi sang nơi khác khi không cần thiết và không khẩn cấp dù là vào ban ngày, trừ trường hợp cần 

thiết để duy trì cuộc sống và sức khỏe. 

Đặc biệt, từ sau 21 giờ, triệt để thực hiện hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không khẩn cấp. Ngoài ra, hết sức 

hạn chế đi lại giữa các tỉnh thành nếu không cần thiết và không khẩn cấp, không đi đến khu vực mà dịch bệnh đang 

lây lan khi không cần thiết và không khẩn cấp. 

Triệt để thực hiện các biện pháp cơ bản phòng ngừa lây nhiễm như tránh 3 yếu tố về tập trung, giữ khoảng cách với 

người khác, đeo khẩu trang, rửa tay,… 

 

Yêu cầu đối với các đơn vị kinh doanh 
 Đối với việc đi làm thì cố gắng “giảm 70% số người đến công ty làm việc”, triệt để thực hiện làm việc tại nhà (làm 

việc từ xa), làm việc luân phiên, hạn chế làm việc sau 21 giờ trừ trường hợp cần thiết để duy trì kinh doanh. 



Hạn chế tổ chức hoạt động (sự kiện) 

 

Để dịch bệnh không bùng phát trở lại 
Vấn đề quan trọng nhất sau khi xóa bỏ tuyên bố là không để dịch bệnh bùng phát trở lại. 

Do đó, đề nghị người dân trong tỉnh thực hiện các việc sau. 

 

Khi tập trung ăn uống, hãy tập trung ít người và là những người bình thường hay đi với bạn, tập trung ăn uống trong 

thời gian ngắn, không nói to, và khi nói chuyện hãy đeo khẩu trang. 

 Khi sang năm mới sẽ có nhiều hoạt động diễn ra. Năm nay, mọi người hãy hạn chế các chuyến du lịch sau khi tốt 

nghiệp, tiệc cám ơn, tiệc chào mừng và chia tay. Vui lòng không tổ chức cả tiệc ngắm hoa. 

 

Chủ tịch Ủy ban tư vấn về chính sách cơ bản của Nhà nước đã bày tỏ quan ngại rất lớn về khả năng bùng phát trở 

lại của dịch bệnh. Đồng quan điểm cho rằng ngay cả việc xóa bỏa tình trạng khẩn cấp lần này cũng phải dựa trên tiền 

đề là tiến hành một cách chắc chắn các biện pháp cần thiết, chính phủ cũng thấy rằng cần phải đánh giá hết sức cẩn 

trọng về việc xóa bỏ yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh. Tỉnh chúng tôi sau khi xem xét tình hình dịch, tình trạng 

hệ thống chăm sóc y tế trong thời gian sắp tới, và sau khi xin ý kiến của các chuyên gia về nguy cơ lây lan dịch bệnh, 

chúng tôi thấy rằng cần phải xem xét một cách chắc chắn rồi mới đưa ra quyết định. 

 

Cuối cùng 
 Tuyên bố trình trạng khẩn cấp đã được xóa bỏ, tuy nhiên, cuộc chiến chống lại Corona vẫn đang tiếp diễn. Chúng 

tôi rất mong có được sức mạnh của mọi người để chiến thắng trong trận chiến chống lại Corona. Rất mong tiếp tục 

nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi người.  


