【Dịch Coronavirus cỡ mới】 〈ngày 5 tháng 5〉Xin thông báo cho các nhân dân từ huyện lệnh
KOCHI .
Xin thông báo cho các nhân dân từ huyện lệnh KHOCI . 〈ngày 5 tháng 5 năm 2020〉
* Tuyên ngôn tinh trạng khẩn trương của KOCHI đã hết rồi nhưng mà phải gìn giữ điều dưới đây đến ngày
31 tháng 5 .
1.Xin đừng đi chơi ra ngoài nhất là khác thành phố . Xin đừng không gọi bạn và gia đinh đang sống khác
thanh phố đến thành phố KOCHI .
2.Xin đừng không đi buổi hòa nhạc ,phòng Karaoke và phố đêm .
*Có thể ăn với gia đinh và bạn ở nhà hàng và quán cà phê nhưng mà đừng không ăn tụ tập với nhiều
người cũng đừng không ở đó thời gian dài và đừng không nói chuyện to .
3.Xin đừng không tham gia cuộc vui và mở cuọc vui .
Khong có cuộc vui trên 10 người đến ngày 20 tháng 5 .
Không có cuộc vui trên 50 người đến ngày 31 tháng 5 .
4.Thay đổi dạng thức sinh hoạt mới hơn .(*)
5.Ví dụ ,thay đổi thời gian của đi làm viẹc hoặc làm việc ở nhà thôi .
●Có thể đi công trinh công cộng của huyện từ ngày 11 tháng 5 .Một viện bảo tàng ,thư viện và thảo cầm
viên .v..v...
●Có bắt đầu đi trường học . Có lịch bắt đầu mở nữa nhiều trường học của huyện KOCHI từ ngày 25
tháng 5 .
・・・・・・・・・・・・・
◇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.

