HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TỈNH KOCHI (Bản tạm thời) Sửa đổi ngày 25 tháng 11 năm 2021
Tiêu chí phán đoán ※1

Giai đoạn
Tỷ lệ giường bệnh tối
đa được duy trì
(dự tính dựa theo số lượng
người nhiễm bệnh trong vò
ng 7 ngày gần nhất)

Các cấp độ được hội đồng
nhà nước phân chia

Quan sát lây nhiễm
(Xanh lục)

Chú ý（Vàng）

Cảnh giác（Cam）

Đặc biệt cảnh giác（Đỏ）

Dưới 3%
(Dưới 7 người)

Trên 3%
(Trên 7 người)

Trên 10%
(Trên 35 người)

Trên 25%
(Trên 245 người)

Cấp độ 0
(Cấp độ không có người
nhiễm bệnh)

Cấp độ 1

Trạng thái khẩn cấp
（Tím ）
Trên 40% (tỷ lệ giường bệnh được
duy trì tương ứng:50%)
(Trên 420 người)

Cấp độ 3
(Cấp độ cần tăng cường
đối sách)

Cấp độ 2
(Cấp độ cần tăng cường cảnh cáo)

(Cấp độ cần được duy trì)

Thực hiện các
biện pháp phòng
chống lây lan

Cấp độ 4
(Cấp độ cần tránh)

Công bố tình trạng
khẩn cấp

□Thực hiện「Bình thường mới」
（Ví dụ）・Giữ khoảng cách（１～２ｍ） ・Đeo khẩu trang

Điều khoản chung

・Đeo khẩu trang lúc trò chuyện khi tụ tập ăn uống
・Không tháo khẩu trang khi hát Karaoke

・Rửa tay và sát khuẩn tay

・Giữ phép lịch sự khi ho

・Thường xuyên thông khí

・Tránh dùng đĩa lớn mà thay vào đó nên chia thức ăn thành những đĩa nhỏ khi ăn

・Hạn chế trò chuyện khi ở nơi công cộng
・Hạn chế việc nói chuyện lớn tiếng

・Làm việc từ xa / Linh động thời gian làm viêc

Phuong châm đối ứng ※2

□ Thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch thích hợp các quán xá

Tránh triệt để 「3mitsu」

Ra ngoài
Yêu cầu tạm nghỉ
kinh doanh
Hội họp ăn uống
Sự kiện
Trường học công lập
Cơ sở vật chất của tỉnh
Việc đi lại đến các tỉnh
khác

ー

ー

(Được lưu ý ở mục điều khoản chung)

Không đi đến các khu vực đông đúc hoặc các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao

ー

Thu nhỏ quy mô/ giảm thời
gian trong khả năng có thể

（Đối ứng dựa trên phương châm, đường lối cơ bản của nhà nước）

Yêu cầu tạm thời ngừng kihn doanh, rút ngắn giờ
kinh doanh đối với một số loại hình kinh doanh nhất
định※3

Xem xét việc tạm thời ngừng kinh doanh, r
út ngắn giờ kinh doanh đối với một số loại
hình kinh doanh nhất định ※3

Dưới 4 người, trong thời gian 2 giờ ※4
(Có thể được nới lỏng bằng việc sử dụng gói Vắc-xin  Xét nghiệm)

Dưới 4 người, trong thời gian 2 giờ
※4 (Xem xét dừng sử dụng gói
Vắc-xin  Xét nghiệm)

Xem xét thiết lập giới hạn[Số lượng người tham gia] [Sức chứa của Thiết lập giới hạn[Số lượng người tham
hội trường] (Có thể được nới lỏng bằng việc sử gói Vắc-xin  Xét gia] [Sức chứa của hội trường] (Xem xét
dừng sử dụng gói Vắc-xin  Xét nghiệm)

Phán đoán dựa trên tình hình nhiễm bệnh của mỗi chính quyền địa phương ※5
Mở cửa

Xem xét hạn chế sử dụng

Phán đoán dựa trên tình hình nhiễm bệnh của cả nước cũng như những rủi ro của việc dịch bệnh lây lan

※1 Các tiêu chí đánh giá: Ngoài các tiêu chí như [Tỷ lệ giường bệnh tối đa được duy trì] hay số lượng ca nhiễm nặng đang nhập viên, các chỉ tiêu đã được sử dụng từ trước đến nay (số lượng người nhiễm bệnh trong vòng 7 ngày gần đây 、tỷ lệ bệnh nh
ân không rõ đường lây nhiễm, tỷ lệ dương tính PCR, v.v) cũng được xem xét để quyết định giai đoạn một cách tổng hợp. Hơn nữa、đối với những bệnh nhân chỉ phát bệnh ở một khu vực nhất định、tùy theo tình hình của khu vực đó để phân chia thành c
ác giai đoạn thích hợp như 「Chú ý 」「Cảnh giác」 và đưa ra phán đoán một cách linh hoạt nhất .
※2 Trong trường hợp hệ thống y tế có khả năng bị đe dọa do tình trạng lây nhiễm đột ngột lan rộng, có khả năng sẽ ban hành các yêu cầu hạn chế hoạt động
※3 Về vệc yêu cầu tạm thời ngừng kinh doanh, rút ngắn giờ kinh doanh đối với một số loại hình kinh doanh、sẽ quyết định dựa trên tiền lệ nhiễ bệnh ở trong tỉnh cũng như phương châm đường lối cơ bản của nhà nước. Những cửa hàng được công
nhận bởi chế độ chứng thực qua bên thứ ba của tỉnh, sẽ có truòưng hợp không cần phải rút ngắn thời gian kinh doanh
※4 Trường hợp gia đình cùng chung sống tụ tập ăn uống không là đối tượng giới hạn người tham gia
※5 Đối với các trường công lập, việc quyết định nghỉ học sẽ dựa trên 「Hướng dẫn quản lý vệ sinh đối với dịch bệnh Covid 19 tại trường học」của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và tình hình nhiễm bệnh của mỗi trường học

