CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊA ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC PHÁT HIỆN
QUA CÁC TRƯỜNG HỢP LÂY NHIỄM TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

• Sử dụng các tụ điểm ăn uống kết
hợp với dịch vụ tiếp đãi khách.

• Tham gia những buổi biểu diễn
nhạc sống hoặc tiệc tùng.
• Trong nhà hoặc trong xe.
• Đi đến những vùng tâm
dịch như Tokyo.

HÃY THAY ĐỔI LẠI HÀNH ĐỘNG NGAY LÚC NÀY

• Bệnh tập trung lây lan chủ
yếu trong giới trẻ.
• Nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng cao
trong kỳ nghỉ Obon do mọi người đi
lại và hoạt động nhiều hơn.
• Tùy vào khu vực, lượng người cao tuổi đông,
hệ thống chăm sóc y tế còn yếu. Đặc biệt ở
những vùng đảo xa đang còn
nhiều khó khăn.

GỬI NGƯỜI DÂN HOKKAIDO VÀ NHỮNG AI ĐẾN VỚI HOKKAIDO ①

Trong trường hợp “Sức khỏe
không tốt”, đừng đi ra ngoài!

GỬI NGƯỜI DÂN HOKKAIDO VÀ NHỮNG AI ĐẾN VỚI HOKKAIDO ②

Khi về quê, du lịch, hội họp,
• Thảo luận trước với mọi người về
nguy cơ lây nhiễm.
Khi gặp ông,
hãy cách xa
một chút và
mang khẩu
trang nhé!

•

Bạn có thể
tránh được
tam mật
không?

Lúc căng
quá thì chúng
ta về quê
online nhỉ!

Nếu không thể triệt để phòng tránh nguy
lây nhiễm, thì hãy hạn chế nó!

cơ

NHỮNG VÍ DỤ VỀ TÌNH HUỐNG RỦI RO CAO
Tiệc ở nơi mọi người ngồi sát
nhau không giữ khoảng cách

Tháo khẩu trang nói chuyện
(đặc biệt lúc ăn uống)

Hội họp lâu ở nơi
không thoáng khí

Cần đặc biệt lưu ý khi tiếp xúc
với người già hoặc những
người có tiền sử bệnh

ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI GIỚI TRẺ

• Hãy luôn nghĩ rằng “không chừng
mình đang nhiễm bệnh”
• Khi mọi người tập trung, hãy đeo
khẩu trang
～Vui vẻ ăn uống trong yên lặng, sau đó

hãy đeo khẩu trang vào rồi nói chuyện～

• Khi gặp những người cao tuổi
hoặc có tiền sử bệnh, phải chú ý
kỹ về tình trạng sức khỏe

GỬI CÁC DOANH NGHIỆP
•

Ngay bây giờ, hãy triệt để thực hiện “7 điều +1”

PHONG CÁCH
HOKKAIDO MỚI

•

Rửa tay, đeo khẩu
trang đúng cách

Quản lý sức
khỏe tốt

Làm thông
thoáng khí

Khử độc, vệ sinh
sạch sẽ

Giữ khoảng cách
nhất định

Yêu cầu khách rửa
tay và ho đúng cách

Thông báo về những
cố gắng nổ lực

Sử dụng hệ thống
thông tin của
Hokkaido về Covid

Hãy xây dựng một môi trường yên
lặng, nơi mọi người không cần lớn
tiếng
～Không gian chậm～

