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Chủ trương hành động của tỉnh Fukui – Phần 41
Để phòng tránh lây nhiễm chủng vi rút Corona mới, yêu cầu mọi người dân trong tỉnh hãy
làm theo những điều dưới đây.
Tỉnh trưởng Tỉnh Fukui
Sugimoto Tatsuji
【Gửi tới mọi người dân trong tỉnh】
１

Tạo thói quen cơ bản「đeo khẩu trang」
□ Triệt để đeo khẩu trang khi nói chuyện, bao gồm ngay cả trong bữa ăn (trừ trường hợp
không có người ở gần khi ở bên ngoài để phòng tránh cảm nắng).
□ Giữ khoảng cách với người khác（2m nếu có thể, tối thiểu 1m）.
□ Rửa tay sau khi về nhà và trước khi ăn.
Hơn nữa, cố gắng tránh không chạm tay lên mắt, mũi, miệng.
□ Hãy thường xuyên lưu thông không khí. (Ít nhất 2 lần mỗi giờ, với mỗi lần hãy mở hết
tất cả các cửa trong vài phút)

２

3

Giảm rủi ro lây nhiễm
□ Tránh những nơi có 3 điều kiện「phòng kín lưu thông không khí kém」
、「nơi tập
trung đông người」、「nơi phải nói chuyện và tiếp xúc ở khoảng cách gần」.
□ Đối với những người cao tuổi, người có bệnh nền: hãy tự bảo vệ bản thân khỏi dịch
bệnh như tránh những nơi đông người khi đi ra ngoài.
Hơn nữa, những người cùng sống chung cũng hãy triệt để làm theo các biện pháp
phòng chống lây nhiễm ngay trong gia đình như thường xuyên lưu thông không khí.
□ Những người lớn xung quanh hãy triệt để đeo khẩu trang thay trẻ mẫu giáo gặp khó
khăn trong việc đeo khẩu trang.
□ Hãy triệt để đeo khẩu trang khi hội họp ăn uống. Hãy hạn chế các buổi hội họp trong
thời gian dài.
□ Khi sử dụng các nhà hàng quán ăn, hãy chọn những nơi được chứng nhận “Cửa hàng
an toàn tại Fukui”. Khi ăn ngoài hàng, hãy xác nhận xem nơi đó có đang dán “thông
báo triệt để phòng tránh lây nhiễm” hay không, trong trường hợp không có thông báo
hãy hạn chế đến.
Triệt để quản lí sức khỏe bản thân
□ Lưu ý quản lí sức khỏe của các thành viên trong gia đình như kiểm tra thân nhiệt,
Trong trường hợp thấy cơ thể không khỏe hãy hạn chế đi học hay đến trường.
□ Trong trường hợp có triệu chứng như phát sốt, hãy liên lạc với bác sĩ gia đình hoặc cơ
quan y tế gần nhất để được tư vấn.
Trong trường hợp không có bác sĩ thường khám hay phân vân nơi khám bệnh, hãy liên
lạc tới trung tâm tư vấn tổng hợp vi rút Corona chủng mới (0570-051-280) để được tư
vấn.
□ Không chỉ trong trường hợp người sống chung nhà có biểu hiện không khỏe, nếu trong

cùng công ty, trường học hay người quen bị xác định nhiễm bệnh, hãy nhanh chóng
tiến hành các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.
【Gửi tới những nhà kinh doanh】
4

Để có nơi làm việc và cửa hàng an toàn
□ Tuân thủ hướng dẫn cụ thể theo ngành nghề, dán “thông báo triệt để phòng tránh lây
nhiễm”.
□ Tránh tạo nơi phòng kín lưu thông không khí kém, nơi đông người, nơi phải nói chuyện
và tiếp xúc ở khoảng cách gần tại nơi làm việc bao gồm những nơi hút thuốc, phòng
thay quần áo, nhà ăn nhân viên.
□ Tại nơi làm việc, triệt để đeo khẩu trang khi nghỉ giải lao.
□ Trường hợp ăn cùng đồng nghiệp khi ăn trưa, hãy triệt để im lặng khi ăn và hạn chế
nói chuyện khi hút thuốc.
□ Xem lại cách thức làm việc như cố gắng giảm số người đi làm, đưa vào hình thức thay
ca làm việc, làm việc tại nhà (làm việc từ xa bằng máy tính), thay việc đi công tác bằng
online.
□ Hãy tạo nên môi trường làm việc để những người có cơ thể không khỏe có thể xin nghỉ
mà không cảm thấy e ngại.
□ Để khuyến khích “đeo khẩu trang khi nói chuyện” tại các hàng quán, hãy kêu gọi, nhắc
nhở khách hàng đeo khẩu trang,

【Gửi tới toàn bộ người dân, nhà kinh doanh trong tỉnh】
5

Không vu khống, không có hành vi phân biệt đối xử
□ Tuyệt đối không có những hành vi phân biệt đối xử hay tin đồn vu khống đối với những
người nhiễm bệnh, người tiếp xúc với người nhiễm bệnh, người khám bệnh tại các cơ
quan y tế và những người đang làm việc tại các cơ quan y tế.
□ Về vấn đề tiêm chủng vắc xin phòng chống vi rút Corona chủng mới, không phân biệt
đối xử với những người chưa tiêm vắc xin và không ép buộc những người xung quanh
phải tiêm.

Tham khảo
【Trang web của tỉnh Fukui】

Thông báo tới mọi người dân trong tỉnh

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kansensyo-yobousessyu/corona_ver2_2.html

【Trang web nội các】
https://corona.go.jp/proposal/

Nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan

