
THÔNG ĐIỆP LIÊN QUAN ĐẾN LỆNH TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 

Yêu cầu mạnh mẽ tới toàn dân trong tỉnh 
Hãy bảo vệ quê hương Kagoshima. Hãy bảo vệ tính mạng của mọi người dân trong tỉnh. 
Hành động của mỗi người nếu như chỉ coi là hành động của riêng bản thân thì sẽ dẫn đến 
lây nhiễm bệnh cho nhiều người. Nếu như chúng ta không đồng lòng cùng nhau thì sẽ không 
thể bảo vệ được quê hương Kagoshima.  
Hãy kiềm chế việc về quê hay đi du lịch khi không cần thiết, không gấp. Nhất quyết hãy từ 
bỏ việc di chuyển đến các tỉnh khác.  

Yêu cầu tới người dân tỉnh khác 
Xin hãy kiềm chế việc du lịch đến tỉnh Kagoshima. Đặc biệt, tuyệt đối kiềm chế đi du lịch đến 
các đảo của Kagoshima. Hiện tại, tuyên bố tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng trên toàn 
quốc. Kỳ nghỉ tuần lễ vàng được coi là thời điểm vô cùng quan trọng. Có thể phòng tránh lây 
lan trên diện rộng tại tỉnh Kagoshima được hay không là tùy thuộc vào hành động trong thời 
gian tuần lễ vàng. Hành động của mỗi người sẽ là chìa khóa để phòng ngừa lây nhiễm trong 
tỉnh Kagoshima. 

Yêu cầu mạnh mẽ tới toàn dân trong tỉnh 
Mọi người sẽ cùng nhau bảo vệ Kagoshima này được không? Phải bảo vệ chính bản thân 
mình. Phải bảo vệ gia đình mình. Phải bảo vệ quê hương Kagoshima. Và Kagoshima có rất 
nhiều người cao tuổi. Chúng ta phải bảo vệ những người cao tuổi vì họ có rủi ro rất lớn. Tất 
cả đều tùy thuộc vào hành động của từng người chúng ta.  
Chúng tay hãy cùng nhau bảo vệ Kagoshima! 

Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người! 
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