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21/5/2021 

Ban Quốc tế tỉnh Yamaguchi・Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Yamaguchi 

 

 VỀ VIỆC LÂY NHIỄM VI RÚT CORONA CHỦNG MỚI【GỬI ĐẾN CƯ DÂN TỈNH YAMAGUCHI】 

Tình hình lây nhiễm vi rút Corona hiện nay đã lan rộng trên cả nước, tại tỉnh Yamaguchi số người nhiễm vi rút cũng 

đang tăng mạnh. Chúng tôi mong toàn thể cư dân trong tỉnh thấu hiểu và nỗ lực hợp tác để ngăn chặn sự lây nhiễm 

tái bùng phát. 

 

◆ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM VI RÚT CORONA 

 Đeo khẩu trang 

 Rửa tay kỹ và khử trùng tay  

 Giãn cách xã hội ( Giữ khoảng cách 2m với người khác)  

 Khử trùng các khu vực dùng chung (ví dụ như tay nắm hay chốt cửa...) 

 Thông thoáng khí đầy đủ 

 

◆CHÚ Ý 5 TRƯỜNG HỢP CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO! 

1)  Những buổi tiệc giao lưu kèm uống rượu 

2)  Tụ tập ăn uống đông người trong thời gian dài 

3)  Nói chuyện không đeo khẩu trang 

4)  Cùng sinh hoạt trong không gian hẹp 

5)  Thay đổi khu vực mình đang ở đó sang nơi khác (phòng nghỉ, nơi hút thuốc, phòng thay đồ...) 

 

◆CHÚ Ý KHI ĐI ĐẾN TỈNH KHÁC 

 Mong mọi người hạn chế di chuyển đến những tỉnh thành phố có áp dụng “ Các biện pháp phòng dịch tăng 

cường” và những khu vực được “Ban bố tình trạng khẩn cấp”, ngoại trừ những trường hợp đi học, đi làm, đi 

bệnh viện. 

 Trong trường hợp bắt buộc phải đi đến những khu vực này, mọi người hãy thực hiện toàn diện các biện pháp 

phòng dịch, hãy tuân thủ các qui định về việc hạn chế di chuyển hoặc đi ra ngoài tại nơi mình đến. 

 

>> Khi bạn nghĩ mình có thể bị nhiễm vi rút corona chủng mới: 

Trung tâm tư vấn-khám chữa bệnh nhiễm vi rút corona (tỉnh Yamaguchi) 

#7700 hoặc 083-902-2510 (Tư vấn 24/24h với mọi ngôn ngữ) 

*Nếu có bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào như sốt hoặc ho, hãy hạn chế ra khỏi nhà, và liên hệ 

   ngay với phòng khám quen hoặc Trung tâm tư vấn-khám bệnh. 

>> Khi bạn muốn trao đổi với dược sĩ về việc tiêm phòng vắc xin: 

  Trung tâm tư vấn chuyên môn về tiêm phòng vắc xin ngừa vi rút corona (tỉnh Yamaguchi) 

083-902-2277 (Tư vấn 24/24h với mọi ngôn ngữ)  

>> Khi bạn muốn tư vấn về các vấn đề khác trong cuộc sống: 

 Trung tâm tư vấn tổng hợp cho người ngước ngoài Yamaguchi 

  (Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Yamaguchi) 

     083-995-2100 ( 8:30~17:15 từ thứ 3~ thứ 7, với 20 ngôn ngữ) 

yiea.soudan1     yiea.soudan21 


