ベトナム語
Các biện pháp đối với dịch bệnh Virus Corona chủng mới trong thời gian sắp tới (Công bố ngày 19 tháng 3)
Trong số các biện pháp mà chúng tôi đã yêu cầu người dân và các đơn vị kinh doanh thực hiện cho đến nay, chúng
tôi đã quyết định rằng từ ngày 21 tháng 3 (Chủ Nhật) sẽ xóa bỏ các yêu cầu là hạn chế ra ngoài khi không cần thiết
và không khẩn cấp, rút ngắn thời gian mở cửa đối với cửa hàng ăn uống.

〇 Về nỗ lực của tỉnh Fukuoka trong thời gian sắp tới
Khi tham vấn ý kiến các chuyên gia dựa theo tình hình dịch bệnh và hệ thống chăm sóc y tế hiện nay, chúng tôi đã
nhận được ý kiến cho rằng sau khi cải thiện tình hình hiện tại, cần thiết phải triệt để thực hiện các biện pháp phòng
chống lây nhiễm tại cơ sở dành cho người cao tuổi, và trong trường hợp nhận thấy rằng dịch bệnh có dấu hiệu lan
rộng trở lại (bùng phát trở lại) thì dù có xóa bỏ yêu cầu hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không khẩn cấp, hay
xóa bỏ yêu cầu rút ngắn thời gian mở cửa thì có lẽ cũng không có vấn đề gì nếu khi đó chúng ta xem xét một cách
nhanh chóng các biện pháp cần thiết.
Ngay cả sau khi xóa bỏ các yêu cầu, tỉnh cũng sẽ đặc biệt nỗ lực thực hiện các việc sau để dịch bệnh không lây lan
trở lại.

Trước hết, để ngăn ngừa các ổ dịch tại cơ sở dành cho người cao tuổi, chúng tôi sẽ tiếp tục xét nghiệm PCR cho
đối tượng là nhân viên làm việc tại cơ sở, ngoài việc thúc đẩy xét nghiệm cho nhân viên, chúng tôi sẽ kêu gọi triệt để
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh bao gồm cả cơ cở có dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tại nhà,...
Ngoài ra, đối với các cửa hàng ăn uống tại tỉnh, đặc biệt là quán karaoke ban ngày đã phát sinh ổ dịch, từ ngày 22
tháng 3 (thứ Hai), chúng tôi sẽ đến các cửa hàng có dán nhãn dán, tiến hành kiểm tra và hướng dẫn, tư vấn về biện
pháp phòng chống dịch bệnh mà không báo trước.
Để chuẩn bị cho đợt dịch bệnh lần tiếp theo, dựa trên phương châm đối phó cơ bản của quốc gia, chúng tôi sẽ thảo
luận với người trong ngành y tế và thành phố, phường, xã, đồng thời xem xét lại kế hoạch đảm bảo giường bệnh hiện
tại, và lên kế hoạch để duy trì, tăng cường hệ thống chăm sóc y tế như bổ sung thêm giường bệnh,…
Về việc tiêm vắc xin, chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành một cách thuận lợi việc tiêm vắc xin cho nhân viên y tế, và
hỗ trợ thành phố, phường, xã để tiêm cho người dân.
〇 Yêu cầu đối với người dân và đơn vị kinh doanh
Để ngăn chặn dịch bệnh phùng phát trở lại trên toàn xã hội, và để người dân, đơn vị kinh doanh không bị yêu cầu
một lần nữa về việc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt là hạn chế ra ngoài, rút ngắn thời gian kinh doanh, từ ngày
22 tháng 3 (thứ Hai), chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của mọi người trong những việc sau.

Đối với người dân trong tỉnh
・Khi đi đến cửa hàng ăn uống thì đi ít người, ăn uống trong vòng 2 tiếng, không uống nhiều rượu, và khi nói chuyện
phải đeo khẩu trang, tránh nói to. Ngay cả khi tụ tập ăn uống tại nhà riêng thì đề nghị cũng thực hiện như vậy.
・Chọn đến những cửa hàng không đông đúc, triệt để trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như
cửa hàng có dán “Nhãn dãn tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh”, thông khí một cách thích hợp, đảm bảo khoảng
cách chỗ ngồi đầy đủ, có lắp tấm kính acrylic,…để ngăn giọt bắn.
・Khi đi ra ngoài hay di chuyển đến nơi khác, phải kiểm tra kỹ tình hình dịch bệnh ở nơi sẽ đến, và các biện pháp
phòng chống dịch bệnh tại cơ sở mình sẽ ở, chọn đi vào thời gian và địa điểm không đông đúc. Đặc biệt, nếu có
triệu chứng sốt,…hãy hạn chế ra ngoài hay di chuyển đến nơi khác.

Đặc biệt, mùa này có rất nhiều hoạt động diễn ra. Đề nghị mọi người hạn chế tổ chức du lịch tốt nghiệp, tiệc cảm
ơn, tiệc chào mừng hay chia tay, và không tổ chức tiệc ngắm hoa.
Đối với các cửa hàng ăn uống, đề nghị thực hiện các việc sau.

・Khuyến khích khách hàng đi ít người và ăn uống tại cửa hàng trong vòng 2 tiếng.
・Triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn cho từng ngành nghề và cho thấy rõ nỗ
lực thực hiện bằng cách dán “Nhãn dán tuyên truyền phòng chống dịch bệnh”.
Ngoài ra, đề nghị các đơn vị kinh doanh tiếp tục thực hiện làm việc tại nhà (làm việc từ xa), đi làm lệch giờ nhau.

Cuối cùng, với sức mạnh của người dân và các đơn vị kinh doanh, chúng tôi hy vọng toàn thể xã hội sẽ chiến
thắng trong trận chiến chống lại Corona. Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi người.

