
Tiếng Việt（ベトナム語） 

Một lần nữa, hãy triệt để phòng chống lây nhiễm ! 

 

Do có sự bùng phát của ổ dịch nên số người nhiễm mới vi rút corona chủng mới trong địa bàn tỉnh Hyogo 

ngày hôm qua đã lên tới 106 người- nhiều nhất trong suốt thời gian qua, và trong vòng 1 tuần lễ gần đây tổng 

số người mắc đã lên đến con số 557 người. 

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như thế thì có nguy cơ kéo theo sự thiếu giường bệnh, và để điều này không 

xảy ra, thì bây giờ ngay tại giai đoạn này, chúng ta phải chặn đứng sự lan rộng của lây nhiễm.  

Nhằm bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của quý vị và những người thân yêu, thì một lần nữa xin hãy chú ý 

đến ‘‘5 tình huống’’ sau đây: 
 

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. 

4. Sinh hoạt cùng nhau trong một không gian chật hẹp. 

5. Phòng nghỉ giải lao, phòng hút thuốc, phòng thay quần áo,… 
 

Vì trong những tình huống trên, nguy cơ lây nhiễm tăng cao nên hãy lưu ý đến thể trạng và hành động của 

bản thân sau đó. 

Đối với các cơ quan y tế, cơ sở phúc lợi xã hội, các cơ sở như trường đại học, doanh nghiệp và người dân 

trong tỉnh nơi có sự bùng phát các ổ dịch, xin hãy đặc biệt triệt để các điều sau đây :  
 

<Kính gửi quý vị có liên quan đến cơ quan y tế và cơ sở phúc lợi xã hội> 

○ Để không mang vi rút vào trong bệnh viện, cơ sở thì bên cạnh việc triệt để quản lý hành động và sức khỏe 

của nhân viên y tế, xin hãy lưu ý tới cả người đến thăm và phía cơ quan nhận ủy thác cung cấp dịch vụ. 

○ Trường hợp phát sinh tình huống bị nghi ngờ lây nhiễm bên trong bệnh viện và cơ sở, hãy nhanh chóng 

liên lạc và hợp tác với Văn phòng phúc lợi sức khỏe phụ trách hoặc Phòng y tế.  
 

<Kính gửi quý vị liên quan đến trường đại học> 

○ Do đang bùng phát ổ dịch không chỉ từ chính các tiết học mà còn từ những buổi liên hoan ăn uống, sinh 

hoạt trong ký túc xá hay hoạt động câu lạc bộ nên cần lưu ý tới giáo viên và sinh viên về nguy cơ lây 

nhiễm tăng cao tại những tình huống này.  

○ Nhằm tránh mang vi rút vào trường học, song song với việc triệt để quản lý hành động và sức khỏe của 

nhân viên nhà trường, cần lưu ý tới cả khách tới thăm và các bên cung cấp dịch vụ ra vào trường.  

○ Trường hợp phát sinh tình huống bị nghi ngờ lây nhiễm bên trong trường học, hãy nhanh chóng liên lạc 

và hợp tác với Văn phòng phúc lợi sức khỏe phụ trách hoặc Phòng y tế. 
 

<Kính gửi toàn thể các cơ sở kinh doanh ăn uống> 

○ Tại các cửa hàng ăn uống tham gia Go To Eat, xin vui lòng sử dụng vách ngăn, tấm che mika, bàn riêng 

và cố gắng “đi với đơn vị dưới 4 người ” trừ khách sử dụng là gia đình hay người theo hỗ trợ.  

○ Kể cả các cửa hàng ăn uống không tham gia Go To Eat cũng vậy, xin vui lòng hợp tác “đi với đơn vị dưới 

4 người ” trừ khách sử dụng là gia đình hay người theo hỗ trợ. 
 



Tiếng Việt（ベトナム語） 

<Kính gửi toàn thể các doanh nghiệp khác> 

○ Đối với nhân viên, không chỉ tại địa điểm làm việc và ký túc xá, hãy kêu gọi thực hiện triệt để phòng 

tránh lây nhiễm tại cả địa điểm liên hoan ăn uống sau giờ làm. 

○ Triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm dựa trên hướng dẫn cho từng loại hình doanh nghiệp, treo 

"Áp phích tuyên truyền các biện pháp phòng chống lây nhiễm". 

○ Vui lòng đăng ký lên "Hệ thống truy dấu vi rút corona chủng mới của tỉnh Hyogo" và dán mã QR lên bàn 

hay quầy, những nơi dễ nhìn thấy, v.v… 
 

<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.  

○ Trường hợp sử dụng cửa hàng ăn uống, xin vui lòng hợp tác để “đi cùng từ 4 người trở xuống”, trừ gia 

đình và người đi theo trợ giúp. 

○ Hãy nỗ lực làm theo "phong cách Hyogo", chẳng hạn như đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo giữ khoảng 

cách giữa mọi người, tránh 3 mật (đóng kín, tập trung đông đúc, tiếp xúc gần). 

Đặc biệt, phải triệt để đeo khẩu trang khi trò chuyện trong khoảng cách gần và khi đang di chuyển trên ô 

tô và xe buýt. 

○ Dù trong trường hợp khi sử dụng sưởi ấm trong mùa đông vẫn cần thực hiện thông gió triệt để, chẳng hạn 

như mở cửa sổ trong phạm vi nhiệt độ phòng không giảm. 

○ Vui lòng sử dụng ứng dụng "COCOA" xác nhận tiếp xúc và "Hệ thống truy dấu vi rút corona chủng mới 

của tỉnh Hyogo". 

○ Chú ý đến các biện pháp phòng chống lây nhiễm khi đến thăm tại các cơ quan y tế và cơ sở phúc lợi xã 

hội, đồng thời hợp tác theo hướng dẫn của cơ sở. 

○ Không chỉ bằng việc nâng cao kiến thức và hiểu đúng đắn về bệnh truyền nhiễm nhằm tránh bị gây hoang 

mang bởi những lời suy đoán vô căn cứ, tin đồn nhảm mà đó còn nhờ tới cả việc ngăn chặn tổn hại danh 

tiếng và phân biệt đối xử tới những nhân viên y tế lẫn người có liên quan đến bệnh nhân, vậy nên chúng 

tôi hy vọng nhận được sự hợp tác từ phía người nhiễm bệnh và người tiếp xúc gần trong việc điều tra của 

phòng y tế. 

○ Chúng ta hãy dành sự quan tâm và hỗ trợ trước tiên cho các nhân viên y tế và nhân viên phúc lợi, những 

người hỗ trợ sức khỏe và đời sống của người dân trong tỉnh và gia đình của họ. 

 

Điều quan trọng là 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 nhiều hơn. 

 

Ngày 18 tháng 11 năm 2020 
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