
Tuyên bố khẩn cấp về Tôn trọng quyền con người 

 liên quan đến dịch bệnh do chủng mới virus corona 

 

Dịch bệnh do chủng mới virus corona đang tiếp tục lan rộng và hoành hành 

không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. 

Ngay tại thành phố Matsudo, những ảnh hưởng của dịch bệnh là vô cùng to 

lớn. Mặc dù tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đã bị gỡ bỏ, nhưng số 

người nhiễm mới đang có xu hướng tăng trở lại tập trung ở các thành phố lớn. 

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. 

Giữa cuộc chiến chống dịch trường kỳ, tồn tại một hiện tượng đang có 

chiều hướng trở nên xấu đi, trở thành vấn đề xã hội. Đó là việc phân biệt đối 

xử, kỳ thị và bắt nạt mà đầu tiên phải kể tới những người nhiễm virus corona và 

gia đình họ, cho đến đội ngũ nhân viên y tế – lực lượng làm nhiệm vụ trên 

tuyến đầu chống lại dịch bệnh đang cố gắng hết sức mình để bảo vệ sức khoẻ 

cư dân thành phố, sau đó là rất nhiều cá nhân và tập thể khác đang hàng ngày 

nỗ lực không ngừng nghỉ để hỗ trợ các hoạt động xã hội, cùng gia đình của họ.  

Nhân quyền là quyền cơ bản của con người cần được tôn trọng trong bất kì 

hoàn cảnh nào. Phân biệt đối xử và định kiến sẽ không bao giờ được chấp 

nhận. 

Ai cũng có nguy cơ bị nhiễm virus. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần 

hành động theo thông tin và hiểu biết đúng đắn, thay vì đồng tình với những lời 

nói và hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị. 

Thứ chúng ta cần chống lại lúc này là virus, không phải con người. 

Chúng tôi mong rằng cùng với việc duy trì lối sống “bình thường mới”, dịch 

bệnh do virus corona sẽ bị đẩy lùi trong thời gian ngắn nhất có thể. Chúng tôi 

xin tuyên bố, chúng ta, chính quyền và người dân thành phố Matsudo sẽ đồng 

tâm hợp lực vì một thành phố không phân biệt đối xử, định kiến, bắt nạt liên 

quan đến dịch bệnh do chủng mới virus corona. 
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