
Kích hoạt “Cảnh báo về Corona tại Fukuoka” và những biện pháp trong 
thời gian sắp tới

Tỉnh Fukuoka đã kích hoạt “Cảnh báo về Corona tại Fukuoka” vào ngày 12 tháng 12 do số ca 
nhiễm mới virus Corona chủng mới tăng mạnh. Đề nghị mọi người dân trong tỉnh hãy tiếp tục 
thực hiện các biện pháp sau nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong thời gian sắp tới.

〇Tránh những thời gian và địa điểm tập trung đông đúc. Khi đi ra ngoài, kiểm tra kỹ tình trạng 
sức khỏe của bản thân, tình trạng lây nhiễm ở nơi sẽ đến và các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm 
của cơ sở bạn sẽ đến để đưa ra quyết định có đi hay không.

〇Khi đi ăn uống, hãy đến cửa hàng thực hiện triệt để biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh như những 
nơi có hiển thị “Nhãn dán tuyên truyền về ngăn ngừa dịch bệnh”,… Đeo khẩu trang và tránh nói 
to khi nói chuyện.

〇Để không lây lan dịch bệnh cho người cao tuổi,…– những người mà khi mắc bệnh dễ bị chuyển 
biến nặng, thì những người thường hay tiếp xúc với người cao tuổi cần phải thật thận trọng trong 
hành động.

〇Khi thấy không khỏe như bị sốt,… hãy nhanh chóng đến khám tại cơ sở y tế.

〇Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính và tình trạng bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng, hãy 
vào ở tại cơ cở lưu trú chăm sóc y tế theo yêu cầu của trung tâm y tế.

【Tài liệu tham khảo】
“5 Bối cảnh” làm tăng nguy cơ Lây nhiễm
①Tiệc tùng kèm rượu bia
②Tụ tập ăn uống đông người trong thời gian dài
③Trò chuyện mà không đeo khẩu trang
④Sinh hoạt chung trong không gian hẹp
⑤Thay đổi từ địa điểm này sang địa điểm kia
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