ベトナム語（VN）

Các biện pháp áp dụng tùy theo tình hình dịch bệnh trong thời gian sắp
Xem xét lại Cảnh báo về Corona tại Fukuoka

● “Cảnh báo về Corona tại Fukuoka” là cảnh báo được đưa ra dựa trên tiêu chuẩn yêu cầu
đối với cơ sở y tế về việc chuẩn bị giường bệnh. Chúng tôi sẽ xem xét lại cảnh báo này,
điều chỉnh lại tiêu chuẩn yêu cầu hợp tác đối với người dân và đơn vị kinh doanh, đồng
thời chia ra làm 2 giai đoạn là “Cảnh báo Corona tại Fukuoka”, “Cảnh báo đặc biệt về
Corona tại Fukuoka” tùy theo tình hình dịch bệnh.

● Tiêu chuẩn phát động tại các giai đoạn là phân chia ra làm hai thời điểm, đó là khi dịch
bệnh lan rộng và khi dịch bệnh thuyên giảm để thiết lập, chúng tôi sẽ xem xét kết quả thực
tế trong làn sóng thứ 4 và ảnh hưởng của chủng biến thể, nên giá trị này sẽ nghiêm ngặt
hơn cả giá trị chỉ số đánh giá trong các giai đoạn của chính phủ.

Khi dịch bệnh lan rộng

ベトナム語（VN）

※ Dựa trên các chỉ tiêu từ ①～③, chúng tôi bổ sung thêm “Hạng mục cần lưu ý đặc biệt”, sau đó tham khảo cả ý kiến của thành phố, phường xã và các chuyên gia
để đánh giá một cách toàn diện rồi mới quyết định phát động thực hiện.
※ Sau khi phát động thực hiện “Cảnh báo về Corona tại Fukuoka”, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận với chính phủ về việc áp dụng biện pháp trọng điểm phòng chống
lây lan dịch bệnh, và tiến hành đề nghị với chính phủ khi đạt mức tương đương giai đoạn III (lưu ý 1)
※ Sau khi phát động “Cảnh báo đặc biệt về Corona tại Fukuoka”, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận với chính phủ về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp, và tiến hành đề
nghị với chính phủ khi đạt mức tương đương giai đoạn IV (lưu ý 2)

Khi dịch bệnh lan rộng
Chỉ số chính
Chỉ số đánh giá các giai
đoạn của chính phủ

① Số ca dương tính

② Tỷ lệ sử dụng
giường bệnh
③ Tỷ lệ sử dụng giường bệnh
cho các ca bệnh nặng

※

Hạng mục cần lưu ý
đặc biệt

Tiêu chuẩn phát động Cảnh báo
về Corona tại Fukuoka

Tiêu chuẩn phát động Cảnh báo
đặc biệt về Corona tại Fukuoka

Trước khi đạt mức tương đương giai đoạn III

Trước khi đạt mức tương đương giai đoạn IV

A. Biến động trung bình trong 7 ngày (lưu ý 3)
tiếp tục có xu hướng tăng lên
và
B. Biến động trung bình trong 3 ngày (lưu ý 3)
tăng hơn 100 người/ngày

A. Biến động trung bình trong 7 ngày (lưu ý
3) tiếp tục có xu hướng tăng lên
và
B. Biến động trung bình trong 3 ngày (lưu ý
3) tăng hơn 180 người/ngày

Từ 15% trở lên
(khoảng 210 người ~ 220 người)

Từ 30% trở lên
(khoảng 420 người ~ 440 người)

Từ 10% trở lên

Từ 20% trở lên

(khoảng 20 người)

(khoảng 40 người)

● Tỷ lệ ca dương tính với chủng biến thể có xu hướng
tăng lên
● Số người từ bên ngoài đến tỉnh có xu hướng tăng lên

● Tỷ lệ ca dương tính với chủng biến thể có xu
hướng tăng lên

Lưu ý 1: Biến động trung bình trong 7 ngày là hơn 109 người/ngày, tỷ lệ sử dụng giường bệnh là từ 20% trở lên,…
Lưu ý 2: Biến động trung bình trong 7 ngày là hơn 182 người/ngày, tỷ lệ sử dụng giường bệnh là từ 50% trở lên,…
Lưu ý 3: Là giá trị sau khi lấy tổng số ca dương tính mới trong 7 ngày gần đây (3 ngày) chia cho 7 (3). Với biến động trung bình trong 3 ngày, chúng ta có thể
nhanh chóng nắm bắt được các dấu hiệu cho thấy dịch bệnh lan rộng.

Khi dịch bệnh thuyên giảm
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※ Dựa trên các chỉ tiêu từ ①～③, chúng tôi bổ sung thêm “Hạng mục cần lưu ý đặc biệt”, sau đó tham khảo cả ý kiến của thành phố, phường xã và các
chuyên gia để đánh giá một cách toàn diện rồi mới quyết định đề nghị chính phủ xóa bỏ biện pháp khẩn cấp (biện pháp trọng điểm về phòng chống lây
lan dịch bệnh)
※ Xóa bỏ biện pháp khẩn cấp (biện pháp trọng điểm về phòng chống lây lan dịch bệnh), đồng thời xóa bỏ “Phát động cảnh báo đặc biệt về Corona tại
Fukuoka” (“Cảnh báo về Corona tại Fukuoka”).

Khi dịch bệnh thuyên giảm

Chỉ số chính

Tiêu chuẩn xóa bỏ Cảnh báo về Corona
tại Fukuoka
(Tiêu chuẩn đề nghị xóa bỏ biện pháp trọng điểm về phòng

Tiêu chuẩn xóa bỏ Cảnh báo đặc biệt
về Corona tại Fukuoka
(Tiêu chuẩn đề nghị xóa bỏ biện pháp khẩn cấp)

chống lây lan dịch bệnh)

Chỉ số đánh giá các giai
đoạn của chính phủ

Sau khi đạt mức tương đương từ giai đoạn II trở
xuống (lưu ý 2)

Sau khi đạt mức tương đương từ giai đoạn I trở
xuống (lưu ý 1)

① Số ca dương tính

A. Biến động trung bình trong 7 ngày (lưu ý
3) tiếp tục có xu hướng giảm
và
B. Biến động trung bình trong 7 ngày giảm
xuống dưới 35 người/ngày

A. Biến động trung bình trong 7 ngày (lưu ý
3) tiếp tục có xu hướng giảm
và
B. Biến động trung bình trong 7 ngày giảm
xuống dưới 100 người/ngày

② Tỷ lệ sử dụng
giường bệnh
③ Tỷ lệ sử dụng giường bệnh
cho các ca bệnh nặng

※

Hạng mục cần lưu ý
đặc biệt

Dưới 20%

Dưới 50%

(khoảng 280 người ~ 300 người)

(khoảng 700 người ~ 740 người)

Dưới 15%

Dưới 30%

(khoảng 30 người)

(khoảng 60 người)

● Động thái của các chủng biến thể mới,…

● Động thái của các chủng biến thể mới,…

Lưu ý 1: Biến động trung bình trong 7 ngày là dưới 182 người/ngày, tỷ lệ sử dụng giường bệnh là dưới 50%,…
Lưu ý 2: Biến động trung bình trong 7 ngày là dưới 109 người/ngày, tỷ lệ sử dụng giường bệnh là dưới 20%,…
Lưu ý 3: Là giá trị sau khi lấy tổng số ca dương tính mới trong 7 ngày gần đây chia cho 7
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Các trường hợp yêu cầu thực hiện từ trước đến nay khi dịch bệnh lan rộng
※ Nội dung yêu cầu đối với người dân và đơn vị kinh doanh là dựa trên phương châm cơ bản đối phó với
dịch bệnh và các thông báo liên quan của chính phủ, và nội dung yêu cầu này có thể thay đổi trong thời gian
sắp tới.
※ Khi dịch bệnh lan rộng nhanh chóng, có thể chúng tôi sẽ không áp dụng việc chuyển đổi từng bước giữa
các biện pháp.

Cảnh báo về Corona tại Fukuoka
Yêu cầu chính

Yêu cầu đối với
người dân

Biện pháp
của riêng tỉnh

Biện pháp trọng điểm
về phòng chống lây lan
dịch bệnh

Cảnh báo đặc biệt về Corona
tại Fukuoka
Biện pháp trọng
điểm về phòng
chống lây lan
dịch bệnh

Biện pháp khẩn cấp

• Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không khẩn cấp dù
là ban ngày (Đặc biệt triệt để thực hiện sau 21 giờ)

• Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và không khẩn cấp dù
là ban ngày (Đặc biệt triệt để thực hiện sau 20 giờ)

• Hạn chế đi lại giữa các tỉnh khi không cần thiết và không khẩn cấp
• Đặc biệt hạn chế tối đa việc đi lại đến những tỉnh thành đang có
tình trạng khẩn cấp,…

• Hạn chế đối đa việc đi lại giữa các tỉnh

• Hạn chế đi đến những cửa hàng ăn uống không đáp ứng thực
hiện yêu cầu rút ngắn thời gian mở cửa

• Hạn chế tối đa việc tham gia vào các sự kiện theo mùa
như tiệc cuối năm, tiệc chào đón và chia tay, về quê,…

•

Hạn chế đi đến những cửa hàng ăn
uống không đáp ứng thực hiện yêu
cầu rút ngắn thời gian mở cửa hoặc
nghỉ kinh doanh

• Hạn chế tham gia vào các sự kiện theo mùa như
tiệc cuối năm, tiệc chào đón và chia tay, về quê,…

• Hạn chế các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như tụ tập ăn uống trên đường phố hay ở công viên.

Cảnh báo về Corona tại Fukuoka
Yêu cầu chính

Biện pháp
của riêng tỉnh
•

Cửa hàng
ăn uống

Rút ngắn thời gian mở
cửa đến 21 giờ
(Có thể phục vụ rượu)

Biện pháp trọng điểm
về phòng chống lây lan
dịch bệnh
•

Rút ngắn thời gian mở cửa
đến 20 giờ hoặc 21 giờ
(Chỉ những cửa hàng có chứng
nhận mới được phục vụ rượu)

Cảnh báo đặc biệt về Corona tại Fukuoka
Biện pháp trọng
điểm về phòng
chống lây lan dịch
bệnh
•

Biện pháp khẩn cấp

Rút ngắn thời gian mở
cửa đến 20 giờ
(Chỉ những cửa hang
có chứng nhận mới
được phục vụ rượu)

•

Đề nghị rút ngắn thời
gian mở cửa đến 20
giờ
(Khi tổ chức sự kiện
là đến 21 giờ)

•

•

• Hạn chế sử dụng thiết bị hát karaoke (Trừ karaoke box)
Cơ sở thu hút
và tập trung
nhiều khách

•

Đề nghị rút ngắn thời
gian mở cửa đến 21 giờ

•

Đề nghị rút ngắn thời gian mở
cửa đến 20 giờ hoặc 21 giờ
(Khi tổ chức sự kiện là đến 21
giờ)

•

•

Nghỉ kinh doanh hoặc rút ngắn
thời gian mở cửa đến 20 giờ
(Không được phục vụ rượu)
Không được cung cấp thiết bị
hát karaoke
(Bao gồm karaoke box)
Đối với cơ sở thương mại lớn, đóng
cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật
Đề nghị rút ngắn thời gian mở cửa
đến 20 giờ
(Khi tổ chức sự kiện là đến 21 giờ)

• Triệt để thực hiện việc hướng dẫn và sắp xếp khách hàng

Cơ sở của tỉnh

Yêu cầu
đối với
đơn vị
kinh doanh

•

Rút ngắn thời gian mở cửa
đến 21 giờ

•

Trong các mục ①② sau đây,
chọn mục nào có số khách ít hơn
① Theo tỷ lệ sức chứa (nếu sự
kiện không ồn ào thì số khách
sẽ là 100% sức chứa, nếu sự
kiện ồn ào thì số khách sẽ là
50% sức chứa)
② Trong các phương án là
5.000 người, và ít hơn 50% sức
chứa, chọn phương án có số
người nhiều hơn
Các sự kiện do tỉnh tổ chức cũng
áp dụng tương tự

Sự
kiện

•

Nơi
làm
việc

Nội dung cần lưu ý
bất kể tình trạng
dịch bệnh thế nào

•

•

Rút ngắn thời gian mở cửa
đến 20 giờ hoặc 21 giờ

• Đóng cửa theo quy định

•

Từ 5.000 người trở xuống (Theo tỷ lệ sức
chứa, nếu sự kiện không ồn ào thì số khách sẽ
là 100% sức chứa, nếu sự kiện ồn ào thì số
khách sẽ là ít hơn 50% sức chứa)
• Không được phục vụ rượu
• Đến 21 giờ
• Các sự kiện do tỉnh tổ chức cũng áp dụng
tương tự

Từ 5.000 người trở xuống
hoặc ít hơn 50% sức chứa
• Không được phục vụ rượu
• Đến 21 giờ
• Đối với các sự kiện do tỉnh
tổ chức, về nguyên tắc sẽ
hủy bỏ hoặc hoãn lại

•

Mục tiêu giảm 70% số người đi làm, triệt để thực hiện làm việc
tại nhà
Ngay cả trường hợp cần thiết phải đi làm thì cũng đẩy mạnh
việc đi làm lệch giờ nhau,…
Hạn chế làm việc sau 21 giờ

•
•
•
•
•
•

Triệt để thực hiện các đối sách cơ bản về phòng chống dịch bệnh như tránh ba yếu tố về tập trung,…
Hạn chế đi lại đến các khu vực mà dịch bệnh đang lây lan khi không cần thiết và không khẩn cấp
Thúc đẩy làm việc tại nhà, đi làm lệch giờ nhau,…
Triệt để thực hiện các đối sách cơ bản về phòng chống dịch bệnh khi đi ra ngoài
Triệt để thực hiện các việc tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi đến cửa hàng ăn uống
Tuân thủ hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh dành cho từng ngành nghề

•

•

•

•
•

Mục tiêu giảm 70% số người đi làm, triệt để thực hiện làm
việc tại nhà
Ngay cả trường hợp cần thiết phải đi làm thì cũng đẩy
mạnh việc đi làm lệch giờ nhau,…
Hạn chế làm việc sau 20 giờ

