
ベトナム語（VN）

Phát động Cảnh báo Covid-19 ở Fukuoka

Công bố ngày 20 tháng 1 năm 2022 (thứ Năm)

Tỉnh đã quyết định phát động “Cảnh báo Covid-19 ở Fukuoka” ngày 20 tháng 1 (thứ
Năm)

Số người dương tính mới là 2.208 người, cao nhất từ trước đến nay, vào ngày 19 tháng 
1 (thứ Tư) Lây nhiễm đang lan rộng trên toàn tỉnh. Số người nhập viên ở thời điểm ngày 
19 tháng 1 (thứ Tư) tăng khoảng 2,3 lần so với 1 tuần trước (95 người → 214 người).
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[Đề nghị dành cho người dân trong tỉnh]

Hãy khử trùng tay và ngón tay, đo nhiệt độ v.v. ở nơi đến. Vui lòng triệt để áp dụng 
các biện pháp chống lây nhiễm cơ bản. Đặc biệt, nếu có triệu chứng như sốt v.v. thì vui 
lòng tránh ra ngoài, tích cực đi khám ở các cơ sở y tế v.v. và xét nghiệm.
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Khi ăn uống ở ngoài, vui lòng chọn trước hết là cửa hàng có chứng nhận phòng chống 
lây nhiễm đã được chứng nhận bên thứ ba của tỉnh, các cửa hàng ăn uống tuân thủ
hướng dẫn theo chủng loại ngành nghề. Tổ chức tiệc ăn uống kể cả tiệc ăn uống ở nhà 
riêng v.v. trong vòng 2 tiếng.
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Cửa hàng ăn uống và người sử dụng cửa hàng đó hãy tuân thủ “sử dụng cửa hàng ăn 
uống tránh nguy cơ lây nhiễm”.
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Người không có triệu chứng mà cảm thấy lo lắng lây nhiễm, dù có tiêm chủng văc-xin 
hay không cũng vui lòng đi xét nghiệm miễn phí do tỉnh thực hiện.

[Đề nghị dành cho các cửa hàng ăn uống]

Vui lòng dán “dấu hiệu chứng nhận phòng chống lây nhiễm” đã được tỉnh Fukuoka 
cấp ở nơi mà người sử dụng có thể thấy từ ngoài cửa hàng.
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Vui lòng dán thông báo có viết có cung cấp rượu hay không ở nơi có thể thấy từ ngoài 
cửa hàng.

Tỉnh sẽ trợ cấp trước một phần cho các cửa hàng ăn uống từng được trợ cấp.

[Đề nghị dành cho doanh nghiệp]
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Vui lòng thúc đẩy chương trình giảm thiểu tiếp xúc người với người như làm việc tại 
nhà (telework), cắt giảm số người đi làm, đi làm lệch giờ, đi làm bằng xe đạp v.v.

Rất mong người dân và doanh nghiệp trong tỉnh thông cảm và hợp tác với chính 
quyền.


