Liên quan đến thời gian phòng bệnh tập trung
~ từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1~
Vào dịp năm mới khi mà hệ thống y tế có chút thay đổi so với
thông thường và cũng là dịp mọi người có cơ hội gặp nhau nhiều
do hội họp và về quê. Vì thế, xét về khả năng bị lây nhiễm dịch bệnh
COVID-19, thì mọi người hãy cùng người thân trải qua một năm mới
bình lặng và hợp tác thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh.
Trong khoảng thời gian phòng bệnh tập trung đến hết ngày 15
tháng 1, để giảm thiểu tinh trạng lây lan dịch bệnh xin mọi người
hãy cùng nhau hợp tác thực hiện các điều sau.

＜Điểm lưu ý của biện pháp phòng bệnh＞
Lời kêu gọi đến người dân và người đang sinh sống tại Hokkaido
■ Hạn chế đi kại khi không gấp không thật sự cần thiết đến các khu
vực đang ban bố tinh trạng khẩn cấp. ※ Bổ sung ngày 7 tháng 1
■Trường hợp không thể tránh khỏi nguy cơ bị lây nhiễm
・Ở Sapporo, Hạn chế đi lại và chỉ ra ngòai khi thật sự cần thiết.
・Ở Asahikawa, Hạn chế đi ra ngoài và chỉ ra ngòai khi thật sự cần
thiết.
・Giữa Sapporo và các tỉnh thành đang bùng dịch khác, Hạn chế đi lại
và chỉ ra ngòai khi thật sự gấp và cần thiết.
■Triệt để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm
・Hạn chế tụ tập ăn uống tại nhà từ 5 người với thời gian từ 2 tiếng trở
1
lên. (Không bao gồm trường hợp với người sống chung nhà)
・Khi tiếp xúc với người có khả năng trở bệnh nặng, nên mang khẩu
trang.
Triệt để hơn để tránh nguy cơ bị lây nhiễm như rửa tay,…

Lời kêu gọi đến các hộ kinh doanh ở Sapporo
・Rút ngắn thời gian kinh doanh của các hàng quán có dịch vụ giải
trí ở trong Sapporo
・Triệt để xác nhận nhiều lần các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
như hướng dẫn chuyên biệt cho từng ngành nghề.

