
Bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

Các biên pháp ngăn chặn lây nhiễm

ở mức cao và sự lan rộng trở lại !

Ngày 22 tháng 3 

(thứ ba)~

Chúng tôi mong sự hợp tác của bạn trong việc tiếp tục

thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

Thực hiện triệt để và tiếp tục các các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm căn bản

⚫ Nếu bạn cảm thấy không được khỏe, hãy dừng mọi hoạt động (đi làm, đi học),

Trước tiên, hãy đến khám tại cơ sở y tế gần bạn!

⚫ “Đeo khẩu trang”, “Rửa tay, khử trùng tay”, “Thông gió thường xuyên”,

“Tránh ngay cả một trong 3 yếu tố (không gian kín, nơi tụ tập đông người, nơi tiếp xúc gần)”

Về việc ăn uống và di chuyển

⚫ Tránh việc ăn uống đông người trong thời gian dài như tiệc chào mừng

và tiệc chia tay, tiệc đón thành viên mới, lễ Phục sinh!

⚫ Cố gắng hạn chế các bữa tiệc ngắm hoa anh đào!

⚫ Sử dụng “nhà hàng có nhãn dán dành cho nhà hàng thực hiện các biện pháp phòng

ngừa Corona chủng mới (chứng nhận bên thứ 3)”, thực hiện triệt để đeo khẩu trang

trong bữa ăn (im lặng trong bữa ăn,  đeo khẩu trang khi nói chuyện)!

⚫ Ngoài ra khi đi du lịch tốt nghiệp, du lịch mùa xuân và nghỉ dưỡng, hãy thực hiện

triệt để các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản nêu trên!

Dành cho các doanh nghiệp

⚫ Hoàn thiện môi trường làm việc, đảm bảo những người không được khỏe

có thể xin nghỉ!

Các biện pháp của thành phố Gifu

Kiện toàn hệ thống trung tâm y tế

⚫ Chúng tôi đang ứng phó và củng cố hệ thống nhân sự

để những người bị nhiễm bệnh có thể yên tâm điều trị. 

Thúc đẩy việc tiêm chủng mũi vắc xin nhắc lại

⚫ Tạo môi trường mà những người có nguyện vọng có thể được tiêm nhanh chóng.

⚫ Bất kể loại vắc xin nào, hãy tiêm càng sớm càng tốt!

Tiêm chủng vắc xin cho trẻ em

⚫ Cần có sự đồng ý của cha mẹ về việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Hãy đưa ra quyết định về việc tiêm chủng sau khi đã hiểu rõ ưu và nhược điểm.
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