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LỜI THỈNH CẦU GỬI ĐẾN NGƯỜI DÂN ĐANG SINH SỐNG
Ở TỈNH KOCHI ( Ngày 4/12 – 5/5)

◯ Các biện pháp phòng tránh lây nhiễm
(1) Chú ý thực hiện giãn cách xã hội và luôn đeo khẩu trang
(2) Hãy cài đặt ứng dụng theo dõi và tiếp xúc với người bị nhiễm virus Covid-19 COCOA

(3) Xin đừng kỳ thị, phân biệt đối xử với những người bị nhiễm Covid-19 và gia đình họ.

◯ Đối với người đang làm việc tại công ty, cửa hàng...
(1) Hãy tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo đúng nguyên tắc
(2) Đối với những hàng quán có phục vụ bia, rượu cần phải tuân thủ theo nguyên tắc

1. Đối với trường hợp đi ra ngoài

Hoàn toàn tự do đi lại nhưng hãy thực hiện đúng các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

2. Trường hợp đi đến các tỉnh khác
(1) Những địa điểm đang bùng phát dịch mạnh ( tỉnh Miyagi, Tokyo, Kyoto, Osaka, Hyogo, Okinawa)

hạn chế hoặc tốt nhất là không nên đi.

(2) Khi đi du lịch, chỉ đi những nơi mà dịch không bùng phát và đi cùng những người quen thường
xuyên tiếp xúc.

(3) Khi đi đến tỉnh khác hãy nhớ tuân thủ những biện pháp phòng tránh lây nhiễm trong bảng thông
báo ở tỉnh đó.

(4) Nếu không thể thực hiện theo những nguyên tắc trên thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đi đến
những tỉnh khác để tránh lây nhiễm cho chính bản thân mình.

(5) Nếu có dấu hiệu sốt hoặc không khỏe thì xin đừng đi đến những tỉnh khác.

3. Việc ăn uống cùng với người khác
(1) Cố gắng tập trung không nhiều người và trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
(2) Sau khi dùng bữa xong hãy mang khẩu trang để trò chuyện ( trò chuyện mà không mang khẩu

trang sẽ dễ lây nhiễm)
(3) Chú ý không uống rượu, bia chung ly với người khác, không nói chuyện lớn tiếng, không hát

karaoke mà không đeo khẩu trang.
(4) Trong các bữa tiệc chào đón, đưa tiễn hay ngắm hoa...hãy nhớ thực hiện đúng (2) và (3)

※ Khi tổ chức tiệc tại khách sạn, lữ quán...hãy xem những quy tắc trong bảng
「とさのおきゃくはっさく」



4. Về việc tổ chức các sự kiện
Khi tổ chức các sự kiện hãy chú ý những điều được nêu ra bên dưới. Sau đó thực hiện triệt để
các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo hướng dẫn dành cho các ngành nghề.

(1) Giới hạn số người tham gia

・Nếu không có tiếng cỗ vũ và không nói chuyện lớn tiếng ( hòa nhạc cổ điển, các nghi thức, triển
lãm...) : tỷ lệ người có thể tham gia 100%

・Nếu có tiếng cổ vũ náo nhiệt, nói chuyện lớn tiếng ( buổi nhạc rock, nhạc pop, sự kiện thể
thao...) : tỷ lệ người có thể tham gia 50%

(Nếu một nhóm 5 người trở xuống thì không cần thực hiện giãn cách và tỷ lệ người tham gia có

thể hơn 50%)
(2) Những sự kiện mang tính cả nước có sự di chuyển hoặc trên 1000 người cần phải thảo luận với

cơ quan có liên quan tại tỉnh đó.

5. Các cở sở vật chất của tỉnh
Sau khi áp dụng triệt để các biện pháp phòng tránh bên trên vẫn hoạt động bình thường.


