
Thông báo về lây nhiễm virus corona chủng mới 

◎ Khi bạn có các triệu chứng như sốt và muốn đến bệnh viện, hãy gọi điện cho các cơ sở  

y tế mà bạn thường đến.  

◎ Nếu bạn sống ở thành phố Gifu và không biết tư vấn ở đâu, hãy gọi cho Trung tâm y tế 

thành phố Gifu (các ngày trong tuần từ 9 giờ đến 17 giờ) (TEL 058-252-0393). 

(Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và từ 17 giờ đến 9 giờ ngày hôm sau các ngày trong tuần, hãy 

gọi đến Trung tâm tư vấn tỉnh Gifu (TEL 058-272-8860)) 

◎ Tỉnh Gifu Hãy gọi đến: Trung Tâm Tư Vấn Tiếng Nước Ngoài COVID-19 (TEL 058-263-8066) 

 

Lây nhiễm covid-19 đã lan rộng theo cách này 

（Ví dụ thực tế） 

① Tiếp khách mà không đeo khẩu trang tại hộp đêm có bán kèm rượu. 

➤ Dẫn đến lây nhiễm cho khách hàng, nhân viên, tổng lây nhiễm cho 12 người 

② Tụ họp ăn uống cùng người thân, nói chuyện khi ăn uống mà không đeo khẩu trang. 

➤ Lây nhiễm cho 8 người thuộc 3 gia đình và 1 người bạn. Tổng lây nhiễm cho 

9 người  

 

(Hãy chú ý!) 
〇 Khi nói chuyện không đeo khẩu trang (Cấm! ), nói chuyện trong khi ăn uống (Cấm! ) 

sẽ làm nguy cơ lây nhiễm tăng cao. 

〇 Đặc biệt khi uống rượu, sẽ dẫn đến nói lớn tiếng (Cấm! ), nói nhiều (Cấm! ) càng làm 

gia tăng lây nhiễm hơn. 

〇 Dù sao, hãy giảm bớt việc gặp gỡ mọi người cả ngày lẫn đêm. 

〇 Khi bạn cảm thấy không khỏe, hãy ở nhà. 

 

★ Nếu bị lây nhiễm thì bạn sẽ buộc phải cách ly điều trị tại bệnh viện hoặc 

cơ sở trị liệu cho đến khi khỏi bệnh. 

Chính vì vậy, mọi người hãy cùng 
 

Đeo khẩu trang・Rửa tay・Giữ khoảng cách xã hội  

để phòng ngừa lây nhiễm! 
         

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài  Thành phố Gifu 

TEL 058-263-1741 

Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm  Trung tâm y tế thành phố Gifu 

TEL 058-252-0393 


