Suy nghĩ về việc đeo khẩu trang

16/5/2022, Hiện tại

Đeo khẩu trang là việc rất quan trọng, là biện pháp kiểm soát lây nhiễm cơ bản, phòng chống lây
nhiễm Covid-19. Mặt khác, cũng lo ngại nguy cơ sốc nhiệt khi sắp đến mùa nắng nóng và độ ẩm cao,
nên chính quyền đã đưa ra phương án suy nghĩ về việc đeo khẩu trang. Yêu cầu người dân Hokkaido
tiếp tục thực hiện một cách thích hợp.

Nên đeo khẩu trang

Không cần khẩu trang

Trong nhà
※ Nơi các luồng khí bên ngoài bị chặn lại như trong tòa nhà, khu trung tâm
thương mại dưới lòng đất, trong các phương tiện giao thông công cộng.

Trường hợp đảm bảo khoảng cách với
người khác và hầu như không nói chuyện

Trường hợp không nói chuyện
nhưng không đảm bảo đủ
khoảng cách

Khoảng trên 2m

Có nói chuyện bất kể
khoảng cách

Ngoài trời
・Đảm bảo khoảng cách an toàn trên 2m với người
khác dù có nói chuyện hay không

Khi nói chuyện ở cự ly gần

・Không đảm bảo đủ khoảng cách với người khác
nhưng hầu như không nói chuyện

※Tháo khẩu trang ở ngoài trời trong trường hợp “không cần
thiết” trên quan điểm chống sốc nhiệt vào mùa hè.

※Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh cao như khi gặp người cao tuổi hoặc
khi đến bệnh viện.

Về trẻ em trước tuổi học tiểu học

Trẻ dưới 2 tuổi： Không khuyến khích đeo khẩu trang
Trên 2 tuổi： Tại các trường mẫu giáo, không nhất thiết đeo khẩu trang
dù có đảm bảo khoảng cách hay không.
Phòng chỉ huy trụ sở đối sách với dịch Covid-19 Hokkaido

Vui lòng xem chi
tiết trên trang chủ
của Hokkaido

