
NHỮNG YÊU CẦU THỰC HIỆN 
TRONG KỲ NGHỈ TUẦN LỄ VÀNG

•他人との十分な距離をとる

•屋外でも密集を避ける

•会話をするときはマスクをつけましょう

•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

•電車やエレベーターでは会話を慎みましょう

こまめな手洗い

感染拡大を防ぐには、手洗いや咳エチ

ケットなど、基本的な感染予防対策の

徹底が不可欠です。

冷静な行動を

発熱や倦怠感など症状があった場合、ま

ずは自宅で待機し保健所などに電話で

相談してください。

Công ty cổ phần AIC, 

phòng thông tin khẩn cấp

✓Tránh nơi đông người.

✓Tránh đến những địa điểm có nguy cơ xảy ra cụm dịch như các nhà

hàng, quán ăn, uống có các hoạt động giải trí.

✓Nghiêm túc thực hiện các biện pháp cơ bản để phòng ngừa lây nhiễm.

✓Tránh tụ tập đông bạn bè cùng ăn uống hoặc đi chơi.

✓Sau khi trở về phải tự theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân.

✓Không đi ra ngoài nếu không phải là trường hợp thực sự cần thiết. 

(Tránh di chuyển qua các tỉnh khác.)

Đối sách phòng ngừa lây nhiễm cơ bản cho cá nhân như tránh 3 mitsu (đặc biệt là

5 trường hợp có rủi ro cao), đeo khẩu trang, rửa tay…cho đến nay vẫn có hiệu quả, 

ngay cả đối với các loại chủng mới. Tất cả mọi người dân hãy cùng nhau nỗ lực hợp

tác để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

Những biện pháp tăng cường phòng

chống lây lan dịch Corona
Biện pháp tăng cường phòng chống lây lan dịch đang được thực hiện dựa trên pháp luật về các biện pháp đặc biệt

trong đối sách ngăn ngừa chủng cúm mới. Toàn thể người dân trong cả nước hãy cùng nhau hợp tác, nổ lực để

phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Thời gian thực hiện biện pháp tăng

cường phòng chống lây lan dịch

Những khu vực thực hiện biện pháp

tăng cường phòng chống lây lan dịch

Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021 Miyagi, Osaka, Hyogo

Từ 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021 Tokyo

Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021 Kyoto, Okinawa

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021 Saitama, Kanagawa, Chiba, Aichi


