Cùng phối hợp phòng chống sự bùng phát trên diện rộng của bệnh COVID-19
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Lưu ý đến những bối cảnh sẽ gia tăng
khả năng lây lan bệnh và thực hiện triệt
để các biện pháp phòng tránh!
Những bối cảnh sẽ gia tăng khả năng lây nhiễm

Không
khẩu trang

１

×

Kém
thoáng khí

Trong buổi uống rượu

Sau cuộc vui, sự đề phòng
với bệnh tật sẽ giảm mạnh

３

Cuộc sống tập thể

Dễ lây lan khi sống và sinh
hoạt cùng nhau

４

×

Khoảng cách
gần giữa người
với người

２

×

Lưu trú ở lại
thời gian dài

Giải lao sau giờ làm

Mệt mỏi sau giờ làm, vô
ý mà cởi bỏ khẩu trang

Hoạt động thể thao cần
hô hấp mạnh

Virus tồn tại lâu tại những nơi
phòng kín, thông khí kém.

５

Trước và sau hoạt
động ngoài trời

Dễ lây lan khi di chuyển và
ăn uống trong ô tô.

■Trung tâm tư vấn sức khỏe và bệnh COVID-19 tỉnh Hokkaido
道庁 コ ロ ナ

0 8 0 0 - 2 2 2 - 0 0 1 8 （ miễn phí ）

検索

※Không hỗ trợ đa ngôn ngữ.
※※Với cá nhân ở thành phố Sapporo, Hakodate, Otaru, xin hay liên hệ
với các Trung tâm y tế của thành phố.

Các biện pháp phòng bệnh
PHONG CÁCH HOKKAIDO MỚI

VÀ

7+1 ĐIỂM LƯU Ý
Hãy thực hiện triệt để!
Với người dân Hokkaido, xin hãy thực hiện triệt để
phong cách Hokkaido mới
Giữ khoảng
cách phù hợp

Ho đúng cách

Tránh 3 yếu tố

Sử dụng online,
telework

Rửa tay

Thông khí trong phòng

Sử dụng các dịch vụ
chuyển phát đồ ăn

Đi nhẹ, nói khẽ

Cài đặt ứng dụng kiểm
soát dịch bệnh COCOA

Hiểu và hành động đúng,
quan tâm lẫn nhau

Với những người kinh doanh xin hãy thực hiện triệt
để 7+1 điểm lưu ý sau
Đeo khẩu trang,
rửa tay

Quản lý sức khỏe

Giữ khoảng
cách

Yêu cầu khách hàng
rửa tay, ho đúng cách

Thông khí
thường xuyên

Tẩy trùng, khử
độc

Thông báo rộng rãi
các biện pháp được
thực hiện

Cài đặt ứng dụng
kiểm soát dịch bệnh
COCOA

■Trung tâm tư vấn sức khỏe và bệnh COVID-19 Hokkaido
道庁 コ ロ ナ
検索

0 8 0 0 - 2 2 2 - 0 0 1 8 （ miễn phí ）
※Không hỗ trợ đa ngôn ngữ.
※※Với cá nhân ở thành phố Sapporo, Hakodate, Otaru, xin hay liên hệ
với các Trung tâm y tế của thành phố.

