10/04/2020 bởi Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế tỉnh Kochi

【NHỮNG LƯU Ý VỀ VI RÚT CORONA】
※Thông báo của tỉnh Kochi vào ngày 09 tháng 4.
Lời thỉnh cầu của Chủ tịch tỉnh Kochi
① Không ra ngoài vào cả ban ngày lẫn ban đêm.
Từ nay cho đến ngày 26/04 mọi người không nên ra ngoài.
＊Những thời điểm chúng ta có thể ra ngoài:
・Khi cần phải đi mua thực phẩm, thuốc, những vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày
・Đi làm
・Đi bệnh viện....
② Không đi đến những nơi có tồn tại 3 loại “mật độ” như sau:
〇Nơi có diện tích chật hẹp 【Nơi mà gió không thông qua được】
〇Nơi tập trung nhiều người
〇Nơi mà phải giao tiếp với người khác ở cự ly gần.
③ Không đi đến những nơi có nhiều người đã nhiễm vi rút Corona (Tokyo, Osaka, Fukuoka…)
④ Không đi đến những sự kiện có tập hợp đông người.
＊Không dùng bữa chung với những người không phải người thân trong gia đình.
Hiện nay tỉnh Kochi có 49 người bị nhiễm vi rút đã nhập viện ( trong đó có 13 người đã xuất viện)
Thành phố Kochi và thành phố Sukumo là hai nơi có số lượng người nhiễm nhiều nhất.
Những người trẻ khibị nhiễm vi rút Corona có thể sẽ không nhận ra ngay và sẽ lây cho những người
gần các bạn nên hãy luôn chú ý để không bị bệnh.
CHÚNG TA CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ GIẢM THIỂU SỐ NGƯỜI BỊ NHIỄM VI RÚT CHỦNG MỚI
CORONA!
◇Bài nói chuyện của chủ tịch tỉnh Kochi vào ngày 9 tháng 4
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/files/2020030300305/file_202045020828_1.pdf
◇Điều quan trọng cần lưu ý
●Rửa tay đúng cách.
●Súc miệng.
●Đeo khẩu trang.
●Dùng khăn giấy hoặc khẩu trang che mũi và miệng lại khi ho hoặc hắt hơi.
◇Trang chủ văn phòng Thủ Tướng「Cùng tuân thủ phòng chống 3 loại “mật độ”」
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000061868.pdf

◇Khi muốn thảo luận
・Trung tâm thảo luận về vi rút chủng mới Corona
「Người có dự định về nước, người có tiếp xúc với người bệnh....」
Điện thoại： 088-823-9300
Thời gian làm việc： 9:00-21:00 mỗi ngày
Ngôn ngữ： Tiếng Nhật
・Cục du lịch chính phủ Nhật Bản (JNTO）
Điện thoại: 050-3816-2787
Thời gian làm việc： 24/24 mỗi ngày
Ngôn ngữ：Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung.
・Trung tâm hỗ trợ người ngoại quốc tỉnh Kochi
Điện thoại：088-821-6440
Thời gian làm việc： từ thứ 2 đến thứ 7 (9:00-17:00)
Ngôn ngữ：Vì có thiết bị hỗ trợ thông dịch nên có thể trao đổ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

