Tiếng Việt（ベトナム語）

Cảnh báo trong dịp cuối năm và đầu năm！ Ngày 22 tháng 12 năm 2021
Thực hiện triệt đểcác biện pháp phòng chống lây nhiễm !
Với sự hợp tác của người dân trong tỉnh cùng với nỗ lực của tất cả nhân viên y tế, hiện nay tình hình lây nhiễm trong tỉnh Hyogo đã lắng xuống,
nhưng cũng đang lo ngạivềchủngđộtbiếnmới ‘‘chủngOmicron’’. Sắp bướcvàomùa bùng phát dịchcúmvànhữngngàynghỉlễcuối năm và đầu năm
mới, chúng tôi đềnghịQuývịtiếptụchết sức cảnh giác đềphòngviệc lây nhiễmtái lanrộngvà thực hiệntriệtđểcácbiệnpháp phòng chống
lây nhiễm.

1. Triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản
・Thựchiệntriệtđểcácbiệnpháp phòng chống lây nhiễm cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày như đeo khẩu trang (khuyếnkhích đeo khẩu
trang y tế), rửa tay, khử trùng tay và ngón tay,tránh 3 mật(đóngkín, tập trung đông đúc, tiếpxúcgần), đảmbảokhoảngcáchgiữamọingười,
thông gió,v.v.
・Khi ra ngoài, hãy tránhnhững nơi hay thời điểm đông người, hành động vớisố lượng ítngười.
・Thựchiệntriệtđểcácbiệnphápchống lây nhiễmtạinhànhư rửa tay và khửtrùng tay sau khi trởvềnhà, quảnlýsứckhỏe gia đình,v.v.
・Trường hợp cảm thấy không khỏe, hãygọi cho cơ sở y tế ngay lập tứcđể được thăm khám.

2. Tránh các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao
・Đây là mùa tăng thêm cơ hội ăn uống tiệc tùng như tiệctất niên, tiệcmừng năm mới, các buổi họp lớp, họp bạn cũ khi vềquê,v.v.
Khiănuốngtiệctùngkhôngđượcngồiquá 4 ngườimộtbàn, chỉngồiăntrongkhoảng 2 tiếng,vàphải thựchiệntriệtđể việc đeo khẩu trang khi
tròchuyện.
・Hãy ngừng sử dụng các cửa hàng ăn uống,quán karaoke, v.v. không thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm.
・Những cơ sở thu hút đông khách đến sửdụng thì hãythựchiệntriệtđểcácbiệnphápphòngchống lây nhiễm bằng cách điều chỉnh lượng
người vào cửa, người vào cửa phải đeo khẩu trang, lắpđặtthiếtbịkhửtrùng tay và ngón tay,v.v
・Trường hợp có các triệu chứng phát sốt,v.v. hãy hạn chế về quê, du lịch, tham gia sự kiện, v.v.

3. Tích cực tiêm vắc xin
・Tiêm vắc xin cho lần 3 sẽbắtđầutheotrìnhtự. Mong nhiều người hãy tiếp tục tích cực tham gia tiêm chủng.
・Ngay cả sau khi tiêm chủngcũng phải thựchiệntriệtđểcácbiệnpháp phòng chống lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, thông gió,
khửtrùngbàn tay vàngóntay,v.v.
Tỉnh Hyogo

