Tổng quan về “Các biện pháp phòng chống tái lây nhiễm trên diện rộng”
trong giai đoạn chuyển giao niên độ ở Hokkaido
Khu vực

Toàn Hokkaido

Thời gian

22/3 (Thứ 3)-17/4/022 (CN)

Cách nghĩ 年度末から年度始めにかけて、就職や卒業、進学等に伴う人の移動や会食機会
Thời điểm chuyển giao niên độ mới cũng là thời điểm đón nguy cơ lây nhiễm tăng cao do sự gia tăng của các buổi
ăn uống tụ họp và người đi lại tìm việc, tốt nghiệp, học lên v.v… Trong sự quan ngại về đặc tính lây lan nhanh của
の増加など、感染リスクが高まる時期を迎えることから、感染力の強いオミクロン
chủng Omicron, thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh.
株の特徴を念頭におき、感染防止対策の徹底を図る。

１

Thỉnh cầu thay đổi hành vi

Trong
sinh
hoạt
thường
ngày

Khi ra
ngoài

○ Triệt để các biện pháp cơ bản như tránh 3 yếu tố lây bệnh (Đóng kín cửa・Tập trung đông người・
Tiếp xúc gần), đặc biệt khuyến khích đeo khẩu trang không dệt.
○ Có xét nghiệm cho người dân Hokkaido không có triệu chứng nhưng lo lắng về tình hình lây nhiễm

○ Tránh đi đến những nơi đông người hoặc có khả năng lây nhiễm cao.
○ Khi đi du lịch xuân hoặc khi di chuyển đến những tỉnh, đô, phủ khác, triệt để các biện pháp phòng

chống lây nhiễm cơ bản, tránh những hành động có nguy cơ lây nhiễm cao tại điểm đến.

○ Sử dụng nhà hàng có chứng nhận triệt để các biện pháp phòng tránh, hạn chế lui tới các nhà hàng
Tại các
buổi tiệc
ăn uống
như tiệc
chào đón

không thực hiện các biện pháp phòng tránh
○ Khi ăn uống, đeo khẩu trang khi nói chuyện, không uống quá chén, không nói to, không ngồi lâu, đặc
biệt là triệt để hơn nữa các biện pháp khi ăn uống với số người lớn, trường hợp không thể thực hiện
triệt để các biện pháp phòng tránh thì hạn chế tối đa số người có thể

２

Thỉnh cầu/đề nghị hợp tác tới các hộ kinh doanh

○Trên cơ sở những thay đổi về người như thay đổi nhân sự, chuyển công tác, hãy thực hiện triệt để các hành động tránh
Tại nơi yếu tố “tam mật” và triệt để hệ thống lây nhiễm.
làm việc
○Thúc đẩy hệ thống giảm thiểu sự tiếp xúc giữa người với người
Tại nhà
hàng

○Đảm bảo tuân thủ nghiêm khắc những hạng mục trong danh sách chống lây nhiễm, đặc biệt là hãy đeo khẩu trang khi
nói chuyện.

○ Quản lý kỹ lưỡng tình trạng thể chất của nhân viên và xem xét tiến độ tiêm chủng lần thứ ba của nhân viên có nguyện
Tại các viện vọng.
dưỡng lão ○ Tại nhà trẻ, v.v… bao gồm các sự kiện như lễ tốt nghiệp và lễ nhập học, thực hiện triệt để các biện pháp cơ bản như
hoặc nhà trẻ khử trùng thường xuyên đồ chơi, phụ huynh và giáo viên cần đeo khẩu trang.
○ Tại các cơ sở dành cho người cao tuổi, thực hiện triệt để các biện pháp như đeo khẩu trang khi vui chơi, mở cửa sổ
khi đưa đón.

３

Thỉnh cầu tới các trường học
○ Thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, điển hình như các
sự kiện lễ tốt nghiệp và lễ nhập học, đồng thời cân nhắc kỹ việc thực hiện các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao.
○ Tận dụng kỳ nghỉ xuân v.v… thúc đẩy việc tiêm vắc-xin lần ba cho các giáo viên có nguyện vọng.
○ Tại trường đại học và trường chuyên môn, chú ý hơn nữa việc hoán khí và các biện pháp phòng tránh lây nhiễm liên
quan đến các hoạt động ngoại khóa như các buổi tiệc ăn uống của lễ nhập học, lễ tốt nghiệp.

４ Hạn chế tổ chức sự kiện
[Xây dựng kế hoạch an toàn phòng chống lây nhiễm] Số người tối đa: Mức hạn định Tỉ lệ chứa: Dưới 100%
[Ngoài ra] Số người tối đa: 5.000 hoặc 50% sức chứa, tùy theo số lượng nào lớn hơn
Tỷ lệ chứa: 50% (có reo hò, cổ vũ) hoặc 100% (không có reo hò, cổ vũ)

Tổng quan về “Các biện pháp phòng tái lây lan trên diện rộng”
trong giai đoạn chuyển giao niên độ ở Hokkaido

18/3/2022

Hokkaido

Các biện pháp tái phòng chống trên diện rộng

Thời điểm chuyển giao niên độ mới cũng là thời điểm đón nguy cơ lây nhiễm tăng cao do sự gia tăng của các
buổi ăn uống tụ họp và người đi lại tìm việc, tốt nghiệp, học lên v.v… Trong sự quan ngại về đặc tính lây lan
nhanh của chủng Omicron, tiến hành thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh.
Về tình trạng lây lan, tiến hành giám sát thận trọng cùng với thúc đẩy việc tiêm vắc-xin và tăng cường hệ thống
dịch vụ y tế. Trường hợp lây lan tái phát tán trên diện rộng, cân nhắc các chính sách cần thiết một cách linh
hoạt.
Những phát hiện liên quan tới chủng Omicron

Lần thứ 76 （15/3/2022）
Ban cố vấn kiểm soát dịch Covid-19

[Tính truyền nhiễm / khả năng lây lan]
So với chủng Delta, chủng Omicron có thời gian thế hệ ngắn hơn khoảng 2 ngày (khoảng 5 ngày đối với chủng Delta), thời gian nhân đôi
và thời gian ủ bệnh ngắn hơn, đồng thời có nguy cơ tái nhiễm cao, tốc độ lây lan cũng được xác nhận rằng rất nhanh.
[Nơi lây nhiễm / đường lây nhiễm]
Ở Nhật Bản, nhiều trường hợp nhiễm vi-rút xảy ra giống như trước đây (trong nhà không đủ thông gió, tại các buổi tụ họp ăn uống v.v...),
con đường lây nhiễm cũng giống trước đây qua việc hít phải các giọt nhỏ và khí dung, lây truyền qua đường tiếp xúc, v.v…
【Mức độ nghiêm trọng】
Mặc dù chủng Omicron đã được nhận định là có nguy cơ nhập viện và bệnh nặng hóa thấp hơn so với chủng Delta, nhưng cho đến thời
điểm hiện tại, tỉ lệ tử vong do chủng Omicron đã được phân tích cao hơn tỉ lệ tử vong do bệnh cảm cúm theo mùa.
[Hiệu quả vắc-xin]
Hiệu quả ngăn ngừa sự khởi phát của chủng Omicron bằng cách tiêm chủng ban đầu bị giảm đáng kể. Có thông tin cho rằng hiệu quả của
việc ngăn ngừa nhập viện được duy trì ở một mức độ nhất định trong nửa năm, nhưng sau đó giảm xuống còn 50% hoặc ít hơn. Mặt khác,
đã có báo cáo từ nước ngoài về sự phục hồi hiệu quả của mũi tăng cường đối với biến chủng Omicron, hiệu quả phòng chống phát bệnh,
ngăn nhập viện, hiệu quả của vắc-xin sau mũi tăng cường giảm đi.
[Chủng BA.2]
Hiện tại quá trình thay thế sang chủng BA.2 đang diễn ra. Điều này có thể gây ra ảnh hưởng tăng (giảm) đối với số ca nhiễm. Ngoài ra, so
với chủng BA.1, chủng BA.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn từ việc phân tích số lượng sinh sản hiệu quả và nguy cơ lây nhiễm thứ cấp.

Khu vực đối t Toàn Hokkaido
Thời gian

22/3 (Thứ 3) – 17/4/2022 (CN)

YÊU CẦU TỚI NGƯỜI DÂN HOKKAIDO VÀ NGƯỜI ĐANG TRÚ TẠI HOKKAIDO ①

(Trong sinh hoạt thường ngày)

Nội
dung
thỉnh
cầu

◆Tránh 3 yếu tố lây bệnh (Đóng kín cửa・Tập trung đông người・Tiếp xúc gần), đảm
bảo khoảng cách giữa người với người. Triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm
cơ bản bắt đầu từ việc đeo khẩu trang, khử trùng tay, lưu thông không khí. *Khuyến
nghị khẩu trang không dệt.
(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)
◆Nếu có các triệu chứng như sốt, hãy hạn chế ra ngoài và đến khám tại các cơ sở y tế
(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)
hoặc bác sĩ gia đình.
◆Dù đã tiêm chủng vắc-xin hay chưa, nếu cá nhân lo lắng về việc bị lây nhiễm hay
(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)
không, vui lòng tiến hành xét nghiệm PCR.
(Đặc biệt là khi ra ngoài)
◆Tránh đi đến những nơi đông người hoặc có khả năng lây nhiễm cao.
(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

◆Triệt để hơn nữa các biện pháp phòng chống lây nhiễm khi tiếp xúc với người
không gặp thường xuyên hoặc người có nguy cơ lây nhiễm cao*
(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

YÊU CẦU TỚI NGƯỜI DÂN HOKKAIDO VÀ NGƯỜI ĐANG TRÚ TẠI HOKKAIDO②
(Đặc biệt là trong các buổi tiệc ăn uống)
◆Hạn chế đi lại các cửa hàng, quán ăn không thực hiện triệt để các biện pháp phòng tránh hoặc
không tuân thủ các quy định về rút ngắn thời gian kinh doanh.

Nội
dung
yêu
cầu

◆ Tuân

(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

thủ theo các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nhà hàng nơi sử dụng dịch vụ.

(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

◆ Ăn uống trong thời gian ngắn, không uống quá chén, không lớn tiếng, đeo khẩu trang khi nói

chuyện.
Đặc biệt chú ý hơn nữa khi ăn uống với số lượng đông người hoặc với người không thường
xuyên gặp. Trường hợp không thể thực hiện triệt để các biện pháp, hạn chế tối đa số người có
thể.
(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

YÊU CẦU HỢP TÁC TỚI NHỮNG NGƯỜI ĐANG CÓ Ý ĐỊNH ĐẾN HOKKAIDO
Nội dung
đề nghị
hợp tác

◆Khi đến Hokkaido, cùng với việc thực hiện triệt để những biện pháp phòng tránh
lây nhiễm cơ bản , hạn chế những hành động có nguy cơ lây nhiễm cao, hạn chế tới
(Đề nghị hợp tác)
Hokkaido nếu có triệu chứng sốt.

YÊU CẦU・ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC VỚI CÁC HỘ KINH DOANH①
(Tại nơi làm việc)
◆ Yêu cầu tuân thủ các hướng dẫn dành riêng cho từng ngành.
(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

◆Dựa trên những thay đổi về người như chuyển công tác, những biến động nhân sự, vào công ty,
thực hiện triệt để 3 yếu tố gây lây bệnh và hệ thống phòng chống lây nhiễm. Đặc biệt chú ý
hoán khí trong phòng như phòng nghỉ, phòng thay đồ, phòng hút thuốc.
(Đề nghị hợp tác)

Nội
dung yêu
cầu/đề
nghị hợp
tác

◆Khuyến khích cách làm giảm thiểu sự tiếp xúc giữa người với người như làm từ xa
(tele-work), đi làm giờ khác nhau, đi làm bằng ô tô riêng v.v…
◆ Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, cân nhắc các kế hoạch
duy trì kinh doanh nhằm đưa các hoạt động kinh doanh trở lại nhanh chóng (BCP).
(Đề nghị hợp tác)

(Trong các buổi tụ họp ăn uống)
◆ Tuân thủ các mục trong danh sách phòng chống lây nhiễm. Đặc biệt, kêu gọi đeo
khẩu trang khi nói chuyện. (Điều 24, Khoản 9, Luật Các biện pháp đặc biệt)
◆ Nỗ lực để lấy chứng nhận kiểm soát lây nhiễm cho các nhà hàng Hokkaido. (Yêu cầu

hợp tác)

YÊU CẦU・ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC VỚI CÁC HỘ KINH DOANH
(Trong nhà trẻ, vườn trẻ em, các cơ sở cho ngườ cao tuổi)

Nội
dung yêu
cầu/ đề
nghị hợp
tác

◆ Quản lý tình trạng thể chất của giáo viên và đảm bảo một môi trường để nhân viên
có thể nghỉ phép nếu họ cảm thấy mệt, hoặc có các triệu chứng như sốt. Ngoài ra, xem
xét tiến độ tiêm chủng lần 3 của nhân viên mong muốn. (Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)
◆Tại các trường mẫu giáo, vườn trẻ em v.v… dựa trên "Hướng dẫn kiểm soát lây lan
dịch bệnh ở nhà trẻ", thực hiện triệt để các biện pháp cơ bản như khử trùng thường
xuyên đồ chơi, phụ huynh và giáo viên cần đeo khẩu trang bao gồm tại các sự kiện
như lễ tốt nghiệp và lễ nhập học, không cho trẻ tới trường nếu có các triệu chứng sốt.
(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

◆Tại các cơ sở dành cho người cao tuổi, thực hiện triệt để các biện pháp như đeo
khẩu trang khi vui chơi, mở cửa sổ khi đưa đón. Thực hiện đối ứng dựa trên các biệt
pháp nhằm kiểm soát lây lan trong ngành hộ lý ví dụ như mở các buổi trao đổi online.

【YÊU CẦU VỚI TRƯỜNG HỌC】
◆ Dựa trên sổ tay quản lý vệ sinh, thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát phòng chống lây

nhiễm trong các hoạt động giáo dục trong trường học, như lễ tốt nghiệp, lễ nhập học, đồng thời
cân nhắc kỹ việc thực hiện các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao ngay cả khi các biện pháp
kiểm soát lây nhiễm đã được thực hiện. (Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

◆ Nắm bắt kịp thời tình trạng lây nhiễm của các gia đình sống chung với trẻ em/học sinh, liên lạc nhanh

chóng tại các lớp, các khối và toàn trường. Thực hiện các biện pháp như nghỉ học diện rộng, trong trường
hợp này, việc học tập phải được đảm bảo bằng cách học trực tuyến, v.v. sẽ bảo đảm được nơi ở của trẻ em
nếu gặp khó khăn thì sẽ có máy trả lời tự động . (Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

◆ Đối với các sự kiện lưu trú theo nhóm (các chuyến đi học tập, du lịch học tập, v.v. ), hãy cẩn thận với các hoạt
động có nguy cơ lây nhiễm cao. (Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

Nội dung
yêu cầu

◆Đối với các hoạt động của câu lạc bộ, cần lựa chọn kỹ lưỡng các hoạt động về（thời gian, số lượng người, địa
điểm, nội dung）, thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn triệt để và nghỉ tạm thời. Ngoài việc tiến
hành nhiều lần kiểm tra sức khỏe, thiết lập hệ thống hướng dẫn toàn trường về các biện pháp kiểm soát nhiễm
trùng, không tổ chức các buổi giao lưu luyện tập hay cắm trại với các trường khác. (Điều 24, Khoản 9, Luật các
biện pháp đặc biệt)

◆Quản lý tuyệt đối tình trạng thể chất của giáo viên, đảm bảo môi trường làm việc để nhân viên có thể nghỉ
phép nếu cảm thấy không khỏe, chẳng hạn như khi có triệu chứng như sốt, v.v. Ngoài ra tranh thủ dịp nghỉ
xuân, v.v. đảm bảo cho cán bộ, nhân viên có nguyện vọng được tiêm vắc-xin lần thứ ba. (Điều 24, Khoản 9,
Luật các biện pháp đặc biệt)

◆ Tại các trường đại học, trường dạy nghề, v.v. việc kiểm soát lây nhiễm và thực hiện hiệu quả các lớp phỏng

vấn và các lớp học trực tuyến, v.v. Sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo cơ hội học tập của cả
hai. Ngoài ra, thực hiện triệt để các biện pháp kiểm soát lây nhiễm liên quan đến các hoạt động ngoài trường
như tham dự tiệc ăn uống sau lễ tốt nghiệp, lễ nhập học . (Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

【Yêu cầu/ Đề nghị hợp tác với trường học 】
○ Số người tối đa ※1

Điều 24, Khoản 9, Luật
các biện pháp đặc biệt)

5.000 người hoặc sức chứa từ 50% trở xuống, tùy theo giá trị nào lớn hơn
○ Tỉ lệ chứa ※1

[Trong vòng 100%] Không có giọng nói lớn

Số người
tối đa và
tỉ lệ chứa

（Trường hợp không có ghế ngồi, giữ khoảng cách thích hợp）
[Trong vòng 50%] Có giọng nói lớn ※2 （Trường hợp không có ghế, giữ khoảng cách cần thiết）
〈Trường hợp xây dựng kế hoạch an toàn phòng chống lây nhiễm ※3〉
○ Số người tối đa
Số lượng người chứa đến mức quy định
○ Tỉ lệ chứa
Trong vòng 100 %
※ Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang chủ của Hokkaido

※1 S ố l ư ợ n g n g ư ờ i t ố i đ a v à t ỉ l ệ c h ỗ ở , t ù y t h e o g i á t r ị n à o n h ỏ h ơ n （Phải đáp ứng cả hai
điều kiện ）
※2 Giọng nói lớn có nghĩa là “khán giả v.v. nói to hơn bình thường, nói liên tục và lặp đi lặp lại nhiều lần”
※3 Kế hoạch an toàn phòng chống lây nhiễm, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn cụ thể được thực hiện cho từng sự kiện

（thôngbáotốiđa2tuầntrướckhisự kiệnđượctổchức,đốivớisự kiệnhơn5.000ngườithamgiavàtỉlệchứa trên50%）

Nội
dung
thỉnh
cầu

Người
tổ chức

◆ Tuân thủ nghiêm túc những hướng dẫn của ngành khi tổ chức sự kiện.

Người
tham gia

◆Thực hiện triệt để những biện pháp phòng chống cảm nhiễm mang tính cơ bản sau sự kiện. (Đề nghị hợp tác)

(Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

◆ Triệt để những đối sách chống lây nhiễm như đưa vào sử dụng app xác nhận tiếp xúc (COCOA), tạo danh bạ truy vết tiếp xúc. (Điều 24, Khoản 9, Luật các biện pháp đặc biệt)

【Cơ sở công lập】
Cơ sở công lập

◆ Thực hiện triệt để những chính sách phòng chống lây lan ứng với tình trạng của khu vực dựa trên

những hướng dẫn của ngành.

