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～PHƯƠNG PHÁP TRẢI QUA KỲ NGHỈ CUỐI NĂM VÀ
ĐẦU NĂM MỚI～
để bảo vệ “chính bản thân”, “những người mình yêu
thương” và cả “quê hương”.
Kỳ nghỉ cuối năm và năm mới đã đến, tuy nhiên, số ca nhiễm Covid 19 vẫn ở mức cao và đà lây lan vẫn chưa có dấu hiệu
dừng lại như vẫn có một số khu vực đang trong tình trạng nghiêm trọng cần phải thắt chặt y tế…
Trong tình trạng khó khăn như vậy, chúng tôi là những người đứng đầu tỉnh sẽ tích cực tham khảo những ví dụ kiểm soát
dịch thành công và cật lực tìm kiếm giải pháp. Chúng tôi cũng sẽ cải thiện và phát triển dịch vụ chăm sóc y tế một cách tôt
nhất. Vì vậy, rất mong nhận được sự hợp tác của tất cả mọi người dân để có thể ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Một
năm đã qua và chúng ta đang chào đón một năm mới. Đây chính là thời gian để chúng ta có thể trở về “quê hương” cùng
đón năm mới với gia đình, bạn bè mà chúng ta yêu thương nhưng
đây cũng là thời điểm quan trọng để đối phó
•他人との十分な距離をとる

với dịch bệnh. Chúng ta hãy cùng nhau nổ lực để bảo vệ “chính bản thân”, “những
•屋外でも密集を避ける

người mình yêu thương” và cả “quê hương” của chúng ta!

•会話をするときはマスクをつけましょう

Xem xét cẩn trọng những nơi mình đi tới!

•窓やドアを開けこまめに換気を
•飲食店やスーパーでも距離をとりましょう

•Tokyo, Saitama, Chiba, Gunma, Kanagawa,
Aichi, Kyoto, Osaka
•電車やエレベーターでは会話を慎みましょう
•Hyogo, Okayama, Hiroshima, Kochi, Okinawa, Hokkaido
◆ Triệt để thực hiện các giải pháp ngăn ngừa lây nhiễm như đeo khẩu trang và hãy cùng trải
qua kỳ nghỉ cuối năm và đầu năm mới một cách nhẹ nhàng và yên bình!

こまめな手洗い

冷静な行動を

◆ Hành động một cách cẩn trọng để dịch bệnh không lây lan rộng do hoạt động du lịch…!
◆ Hãy chú ý cẩn thận với rủi ro bị lây nhiễm do giọt bắn khi đi tụ họp ăn uống bên ngoài!

感染拡大を防ぐには、手洗いや咳エチ
◆ Không
được có thành kiến hoặc phân biệt đối発熱や倦怠感など症状があった場合、ま
xử với những trường hợp bị nhiễm Covid!
ケットなど、基本的な感染予防対策の
ずは自宅で待機し保健所などに電話で
◆ Tránh
đi ra ngoài nếu không phải là trường hợp
khẩn cấp và thực sự cần thiết.
徹底が不可欠です。
◆ Không
rủ bạn bè đến chơi! Không đi đến chỗ相談してください。
bạn bè!

Nếu không may bị nhiễm Covid thì cuộc sống của rất nhiều người sẽ bị
thay đổi hoàn toàn chỉ vì hành động của bạn. “Bạn có thể gánh chịu
được trách nhiệm này hay không?”
Với nỗ lực của mỗi người chúng ta sẽ ngăn ngừa được sự lan rộng của “dịch Covid 19”

