
Tiếng Việt（ベトナム語） 

Hãy tránh những hành động có nguy cơ gây lây nhiễm cao ! 

 

Số người bị lây nhiễm mới vi rút corona chủng mới ở tỉnh Hyogo trong khoảng hai tháng kể từ ngày 1 tháng 9 vẫn đang ở 

mức "thời kỳ cần cảnh giác về lây nhiễm" vì trong một ngày trung bình có khoảng 15 người bị nhiễm nhưng mà vì có phát sinh 

các ổ dịch nên trung bình trong một tuần gần đây nhất như ngày hôm nay đã vượt hơn 20 người và chúng ta đang bước vào 

“thời kỳ lây nhiễm gia tăng” hơn rất nhiều. 

Tại tỉnh Hyogo, khi phát hiện trường hợp lây nhiễm mới, chúng tôi sẽ xác định phạm vi lây nhiễm và thực hiện một loạt các 

xét nghiệm PCR trên diện rộng đối với những người tiếp xúc gần và những người liên quan, cũng như thực hiện cách li để ngăn 

ngừa lây nhiễm kế tiếp.  

Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành điều tra nguyên nhân phát sinh ổ dịch. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính 

được cho là do việc ăn uống đông người trong một khoảng thời gian dài. 

Những hành động sau có nguy cơ gây lây nhiễm cao và đặc biệt cần phải chú ý : 

1. Tiệc giao lưu có kèm ăn uống. 

2. Ăn uống đông người trong thời gian dài. 

3. Không đeo khẩu trang khi nói chuyện. 

 

Chúng tôi rất mong sự hợp tác của nhân dân và các nhà điều hành doanh nghiệp trong tỉnh trong việc thực hiện những điều 

sau. 

 

【Kính gửi toàn thể nhân dân trong tỉnh】 

○ Hạn chế sử dụng những cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao (đặc biệt là các nhà hàng ăn uống có hoạt động tiếp đãi khách, nhà 

hàng phục vụ đồ uống có cồn, quán karaoke, v.v…) mà không có các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo hướng dẫn. Hãy 

dừng việc ăn uống đông người trong thời gian dài tại những cơ sở như vậy. Đặc biệt những nhóm người trẻ tuổi cần chú ý đến 

điều này. 

Ngoài ra cần tránh việc nói to, uống chung cốc và dùng chung đũa. 

○ Hãy nỗ lực làm theo "phong cách Hyogo", chẳng hạn như tránh 3 “mật” và đặc biệt triệt để thực hiện việc đeo khẩu trang khi 

giao tiếp ở cự ly gần hay khi di chuyển bằng ô tô hoặc xe buýt. 

○ Khi tham gia các sự kiện theo mùa có sự tập trung đông đảo của nhiều người, hãy đảm bảo thực hiện các biện pháp thích hợp 

để ngăn ngừa lây nhiễm, chẳng hạn như đảm bảo khoảng cách phù hợp với người khác, khử trùng tay và không nói chuyện 

to tiếng. 

○ Vui lòng sử dụng ứng dụng"COCOA" xác nhận tiếp xúc và "Hệ thống theo dõi vi rút corona chủng mới của tỉnh Hyogo". 

 

【Kính gửi các doanh nghiệp】 

○ Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo hướng dẫn, và treo "Áp phích tuyên truyền các biện pháp 

phòng chống lây nhiễm". 

○ Tránh những nơi dễ hình thành 3 “mật” tại nơi làm việc hay ký túc xá như phòng nghỉ, khu vực hút thuốc và phòng thay đồ. 

○ Hãy thực hiện triệt để các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế và cơ sở phúc lợi xã hội. 

○ Vui lòng đăng ký tham gia "Hệ thống theo dõi vi rút corona chủng mới của tỉnh Hyogo" và dán mã QR lên bàn hay quầy , 

v.v… 

 

Điều quan trọng là toàn thể nhân dân và các doanh nghiệp của tỉnh từng người từng người phải mạnh mẽ quyết tâm nỗ lực trong 

việc thực hiện “không lây lan, không lây nhiễm”. Chúng tôi kính mong mọi người luôn thấu hiểu và hợp tác. 

 

 

Ngày 28 tháng 10 năm 2020 

Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo  IDO Toshizo 


