Thông báo đặc biệt của TP.Ina

HÀNH ĐỘNG ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN
VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
～Những đối sách đối với bệnh viêm phổi cấp corona ở thành phố INA～

GỬI TOÀN THỂ CƯ DÂN
●Tất nhiên, mỗi người dân cần phải có những hành động để sao cho bản
thân mình không bị nhiễm bệnh, nhưng chúng ta cũng cần phải làm sao
để không lây nhiễm cho những người khác khi cảm thấy “có vẻ như
mình đã bị nhiễm bệnh”

Tình trạng khẩn cấp toàn quốc đã được ban bố
Ngày 16 tháng 4, lệnh về ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc đã được phát ra

●Toàn thể người dân hãy ở nhà tối thiểu 14 ngày, nếu không
phải trường hợp khẩn cấp thì không ra ngoài
【Đối với mọi người dân】Triệt để thực hiện các biện pháp phòng
lây nhiễm, hạn chế đi lại
●Tất cả công dân không nên đến và đi về từ vùng, địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trong
trường hợp bắt buộc phải đi vì mục đích công việc…thì phải hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc với
người khác và triệt để thực hiện các biện pháp ngừa lây nhiễm
●Với những cư dân đang sống ở vùng, địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp,
khi đến thành phố Ina xin vui lòng thực hiện hạn chế đi lại
● Những cư dân có các triệu chứng giống như bị cảm, ví dụ như bị sốt.. thì không được đi ra ngoài
● Toàn thể người dân hãy cũng nỗ lực tối đa để phòng ngừa sự lây nhiễm, như trong
vòng 1 tháng tới hãy tránh đến những nơi có đông người, hạn chế tiếp xúc với người khác…
● Rửa tay thường xuyên, thực hiện quy tắc khi lỡ bị ho và tránh 3 điều sau
“không gian kín”, “nơi đông người” và “ tiếp xúc gần”

Hãy đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi bệnh nhân, những người bị nhiễm bệnh
● Mong tất cả mọi người dân hãy đảm bảo để cho tất cả những người dân đến từ những nơi
khác bên ngoài tỉnh Nagano, những bệnh nhân, những người bị lây nhiễm không bị phân biệt
đối xử không công bằng

～MỖI NGƯỜI DÂN HÃY HÀNH ĐỘNG
ĐỂ CÙNG NHAU ĐẨY LÙI SỰ LÂY LAN CỦA DỊCH BỆNH～
【Giải đáp thắc mắc】Ủy ban TP.INA phòng quản lý nguy cơ
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