
CÁC BIỆN PHÁP MỚI ĐỂ ĐỐI PHÓ VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH 

TRUYỀN NHIỄM VIRUS CORONA MỚI NHẤT 

 

Ngày 14 tháng 1 năm 2021  

 

Vào ngày 7 và ngày 13/1/2021, các biện pháp và phương kế để đối phó với bệnh truyền 

nhiễm virus Corona của Chính phủ Nhật Bản đã được thay đổi và tình trạng tuyên bố khẩn 

cấp cũng được ban hành đối với thủ đô Tokyo, tỉnh Kanagawa, tỉnh Aichi, Osaka và 11 tỉnh 

khác. Tại tỉnh Shizuoka , tình trạng lây nhiễm đang lan rộng nhiều chủ yếu ở các khu vực 

phía đông của Tỉnh (Thành phố Fuji, Numazu, Gotenba,Mishima, Izu, Shimoda và các thành 

phố lân cận ). Qua xác nhận thì phần lớn lây nhiễm lan rộng là do từ các cuộc nói chuyện 

không đeo khẩu trang khi ăn uống, khi nghỉ giải lao. 

 

Để tăng cường phòng chống lây nhiễm mọi người hãy thực hiện các biện pháp sau 

Kỳ hạn mục tiêu thực hiện: Từ 14/1/2021 đến 7/2/2021 

  １ Hạn chế di chuyển ra khỏi ranh giới của tỉnh 

Vui lòng không di chuyển đi từ tỉnh Shizuoka đến các tỉnh khác  

Vui lòng không đến tỉnh Shizuoka từ các tỉnh khác  

  2 Yêu cầu không ra ngoài 

Ngoại trừ việc đi làm, mua sắm đồ cần thiết, đi khám chữa bệnh, đi học .Hãy hạn 

chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết.  

Hạn chế không gặp gỡ tiếp xúc với người khác 

3 Hãy đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm 1 cách triệt để  

    Đeo khẩu trang sẽ tránh bị lây bệnh từ người khác hoặc từ mình sang người khác 

4 Các biện pháp phòng chống lây nhiễm triệt để khi ăn uống 

Hãy im lặng khi ăn uống 

Hãy đeo khẩu trang khi nói chuyện 

Tuyệt đối không tổ chức ăn uống với bất cứ người nào khác, ngoại trừ các thành 

viên trong gia đình 

5 Kiểm soát thường xuyên để không đem virus vào nhà  

  Hãy cẩn thận mọi cách để không bị mang hoặc mang virus vào ngôi nhà mình 

đang sống   

Hãy thường xuyên rửa tay, xúc họng, thông gió và vệ sinh sạch sẽ phòng, nhà 

mình đang ở 

6 Tuyệt đối không nói xấu hoặc có hành động thái độ gây tổn thương đối với người bị 

nhiễm virus Corona hoặc nhân viên y tế 


