ベトナム語（VN）

Xóa bỏ Cảnh báo về Corona tại Fukuoka và các biện pháp trong thời
gian tới
Công bố ngày 11 tháng 10 năm 2021 (thứ Hai)
Hôm nay, ngày 11 tháng 10, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp tại Ban chỉ đạo đối sách về phòng chống
Corona chủng mới của Tỉnh về chương trình hiện đang được phát động là “Cảnh báo về Corona tại
Fukuoka”, và chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ xóa bỏ Cảnh báo từ ngày 14 tháng 10 (thứ Năm).
Theo đó, các yêu cầu hiện nay về việc rút ngắn thời gian mở gian mở cửa đối với cửa hàng ăn uống, hạn
chế sử dụng dịch vụ karaoke sẽ được xóa bỏ từ ngày 14 tháng 10.
Trong thời gian sắp tới, chúng ta không được lơ là mà cần phải cảnh giác và thực hiện các biện pháp cơ
bản về phòng chống dịch bệnh một cách cẩn thận, không để dịch bệnh lây lan trở lại trong toàn xã hội. Để
người dân và đơn vị kinh doanh không lại một lần nữa bị yêu cầu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt như
hạn chế ra ngoài và rút ngắn thời gian mở cửa, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của mọi người
trong các việc sau kể từ ngày 15 tháng 10.

[Yêu cầu đối với người dân]

Khi đi ra ngoài, triệt để thực hiện các biện pháp cơ bản về phòng chống dịch như tránh ba yếu tố về tập
trung, đeo khẩu trang, rửa tay,…và hãy kiểm tra cẩn thận tình hình dịch bệnh ở nơi sẽ đến, đối sách
phòng chống dịch của cơ sở sẽ ở. Nếu bị sốt thì không ra ngoài và tránh đi lại.
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Khi đi “ăn uống”, hãy chọn những cửa hàng triệt để thực hiện các đối sách phòng chống dịch bệnh, chẳng
hạn như cửa hàng có chứng nhận về phòng chống dịch,…
Dù số người là bao nhiêu nhưng nếu không thực hiện đầy đủ các đối sách phòng chống dịch bệnh thì
nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng cao. Đặc biệt là khi tụ tập ăn uống nhiều người, nước bọt sẽ dễ bắn ra khi nói
to nên hãy tuân thủ quy định về việc “Tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi đến cửa hàng ăn uống” mà tỉnh đã
đưa ra, nếu đối sách phòng chống dịch bệnh của cửa hàng không đầy đủ thì hạn chế tụ tập ăn uống.
(Tham khảo tài liệu đính kèm số 1 “Tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi đến cửa hàng ăn uống”)
Khi tụ tập ăn uống trong thời gian dài trên 2 tiếng sẽ dễ nói to, nên hãy hạn chế.
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Về việc tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi đến cửa hàng ăn uống

Nhà
hàng,
quán
rượu
Izakaya

Tài liệu 1
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Nội dung cần tuân thủ đối với cửa hàng ăn uống,

Nội dung cần tuân thủ đối với khách hàng

○ Đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng

○ Khi đặt chỗ

・Tránh bố trí chỗ ngồi đối mặt trực diện nhau, đảm bảo khoảng cách các chỗ

・Đến cửa hàng ăn uống có thể đảm bảo khoảng cách giữa các khách, và triệt để thực

ngồi từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic ở trên bàn để ngăn cách.

hiện thông khí như cửa hàng có dán ký hiệu chứng nhận phòng chống dịch bệnh,…

・Khoảng cách giữa các bàn là từ 1m trở lên, hoặc dùng tấm chắn Acrylic để
ngăn cách.
・Đảm bảo khoảng cách các chỗ ngồi tại quầy là từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt
tấm chắn Acrylic ở trên bàn của quầy để ngăn cách.

○ Khi đến cửa hàng
・Hợp tác và tuân thủ thực hiện đối sách phòng chống dịch bệnh của cửa hàng ăn
uống mà mình đến.
・Đeo khẩu trang khi không ăn uống.

○ Triệt để thực hiện thông khí

・Đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào.

・Đảm bảo thông khí đầy đủ bằng cách cứ 30 phút 1 lần, mở hết cửa sổ cả 2

・Hạn chế các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như chúc rượu lẫn nhau, uống

hướng trong khoảng 5 phút.

truyền tay nhau một cốc, nói to,…

○ Kêu gọi khách hàng thực hiện

・Hạn chế ăn uống tại cửa hàng lâu (quá 2 tiếng)

・Nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang khi không ăn uống.

・Nếu một nhóm ngồi nhiều bàn khác nhau thì hạn chế đi lại giữa các bàn.

・Nhắc nhở khách hàng đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào.

○ Khi sử dụng dịch vụ karaoke

・Nhắc nhở khách hàng không chúc rượu lẫn nhau, không uống truyền tay nhau

・Đeo khẩu trang khi hát, giữ khoảng cách từ 2m trở lên với người khác.

một cốc và tránh nói to.
・Nhắc nhở khách hàng không ngồi lâu (từ 2 tiếng trở lên)
・Nếu một nhóm khách ngồi nhiều bàn khác nhau thì yêu cầu khách hạn chế đi
lại giữa các bàn.
○ Cửa hàng có dịch vụ karaoke
・Đối với míc hay điều khiển, mỗi khi đổi người hát thì tiến hành khử khuẩn nếu
cần thiết. Tại karaoke box, đặt thiết bị khử khuẩn tại mỗi phòng.
・Tại các cửa hàng mà kinh doanh chính là ăn uống (quán snack, quàn cà phê
karaoke,...), do số lượng người tụ tập sử dụng thiết bị karaoke không xác định
nên cần phải triệt trong việc kêu gọi mọi người chú ý và giữ khoảng cách với

・Khử khuẩn míc mỗi khi đổi người hát.
・Đảm bảo khoảng cách giữa các ghế ngồi là từ 1m trở lên, tránh ngồi đối diện nhau.

người khác.

Nơi tổ

○ Đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng

○ Khi đặt chỗ

chức

・Trường hợp có phục vụ bữa ăn thì số khách ít hơn 50% sức chứa.

・Người tổ chức căn cứ theo số lượng người tham gia dự kiến để lựa chọn hội trường

tiệc

・Bữa ăn được phục vụ theo kiểu khách ngồi ăn (không phục vụ kiểu tiệc đứng)

đủ rộng có thể đảm bảo khoảng cách giữa người với người (khi ngồi cách nhau từ

・Tránh bố trí chỗ ngồi đối mặt trực diện nhau, đảm bảo khoảng cách các chỗ

1m trở lên)

ngồi từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic ở trên bàn để ngăn cách.
・Khoảng cách giữa các bàn là từ 1m trở lên, hoặc dùng tấm chắn Acrylic để
ngăn cách.
・Đảm bảo khoảng cách giữa người phát biểu (ở sân khấu) và người tham gia là
từ 2m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic để ngăn cách.

・Nếu có phục vụ bữa ăn thì tổ chức với số khách ít hơn 50% sức chứa.
・Hạn chế kiểu tiệc đứng.
○ Khi đến nơi tổ chức
・Hợp tác và tuân thủ thực hiện đối sách phòng chống dịch bệnh của nơi tổ chức tiệc
mà mình đến.

○ Triệt để thực hiện thông khí

・Đeo khẩu trang khi không ăn uống.

・Thực hiện thông khí ở trong phòng bằng cách dùng máy thông khí, hoặc mở

・Đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào.

cửa,…
○ Kêu gọi khách hàng thực hiện
・Nhắc nhở người tổ chức đăng ký trước để có thể nắm bắt được về người tham
gia.
・Dùng loa thông báo,…để nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang khi không ăn
uống.
・Nhắc nhở khách hàng đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào.
・Nhắc nhở khách hàng không chúc rượu lẫn nhau, không uống truyền tay nhau
một cốc và tránh nói to.
・Nhắc nhở khách hàng không ngồi lâu (từ 2 tiếng trở lên)
・Nhắc nhở hạn chế đi lại giữa các bàn

・Hạn chế các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như chúc rượu lẫn nhau, không
uống truyền tay nhau một cốc, nói to,…
・Hạn chế ăn uống lâu (quá 2 tiếng)
・Hạn đi lại giữa các bàn.

