ベトナム語
Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới trong thời gian sắp tới
Ngày 27 tháng 5 năm 2020
Trung tâm phản ứng với dịch bệnh virus corona chủng mới tại Phủ Kyoto.
Sau khi tình trạng khẩn cấp đã được dở bỏ trên phạm vi cả nước, Phủ Kyoto sẽ tiến hành các
biện pháp sau nhằm giúp phòng ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới trong thời gian sắp
tới.

1. Xây dựng một xã hội chung sống cùng “virus corona”
Sự dở bỏ tình trạng khẩn cấp vừa qua không đồng nghĩa với việc dịch bệnh virus corona
chủng mới đã kết thúc và việc chuẩn bị các biện pháp để đương đầu với dịch bệnh trong
thời gian dài là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, Phủ Kyoto sẽ bắt đầu tăng cường các hoạt
động kinh tế - xã hội song song với việc duy trì mức độ cảnh giác đối với dịch bệnh.
Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi xác định sẽ thiết lập một xã hội “hậu Corona” với
nhiều biện pháp chiến lược trong tất cả các ngành nghề như chăm sóc trẻ em, giáo dục
nhằm thích nghi tốt nhất với với một xã hội sống cùng “virus corona”.
Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị các biện pháp và nâng cấp về hệ thống y tế để phòng
trường hợp xuất hiện đợt lây nhiễm virus corona chủng mới lần thứ hai như tăng cường số
lượng và sự linh hoạt của các giường bệnh, bảo vệ các cơ sở y tế điều trị, kiện toàn hệ thống
xét nghiệm PCR,..

2. Thiết lập một “phong cách sống mới”
Chúng tôi đang hướng đến việc thiết lập một “phong cách sống mới” nhằm ngăn ngừa sự
lây nhiễm của dịch bệnh và cũng đồng thời là sự tiếp nối của các biện pháp cơ bản phòng
ngừa lây nhiễm mà chúng tôi đã thiết lập đến thời điểm hiện nay như hạn chế “ba yếu tố
(kín, đông người và gần)”, “duy trì khoảng cách giữa người và người”, “đeo khẩu trang”
và “rửa tay cũng như thực hành các biện pháp vệ sinh khác”.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ áp dụng các ứng dụng xác định nhận dạng thông qua điện thoại thông
minh và các ICT khác nhằm ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm.
3. Ra ngoài và các hoạt động tương tự
Chúng tôi tiếp tục yêu cầu hạn chế các di chuyển không cần thiết và không khẩn cấp đến
các tỉnh khác, cũng như hạn chế đi đến các cơ sở đã xảy ra tình trạng lây nhiễm trước đó
cho đến hết ngày 31 tháng 5
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Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6, chúng tôi khuyến cáo các công dân thận trọng
trong việc di chuyển đến các tỉnh như Hokkaido, Saitama, Chiba, Tokyo và Kanagawa nếu
không thật sự cần thiết và khẩn cấp.
Ngooài ra, chúng tôi khuyến cáo các công dân tiếp tục hợp tác trong việc không đi đến các
cơ sở đã xảy ra tình trạng lây nhiễm trước đó, cho đến khi các biện pháp phòng ngừa lây
nhiễm thích hợp đã được áp dụng.
4. Tổ chức sự kiện
Cho đến ngày 18 tháng 6, nếu các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thích hợp đã được áp
dụng:
-

Các sự kiện trong nhà không được quá 100 người tham dự và số lượng người tham
dự không được quá một nửa sức chứa của đia điểm nơi tổ chức sự kiện,

-

Các sự kiện ngoài trời không được quá 200 người và người tham dự phải giữ khoảng
cách với nhau (ít nhất 2m)

Từ ngày 19 tháng 6 về sau, các giới hạn về yêu cầu của sự kiện (như số lượng người tham
dự) sẽ được nới dần tuỳ thuộc vào hướng dẫn quốc gia về các biện pháp cơ bản phòng
chống dịch bệnh
5. Sử dụng các cơ sở
Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác tiếp tục trong việc ngừng sử dụng các cơ sở đã xảy ra tình
trạng lây nhiễm trước đó cho đến hết ngày 31 tháng 5
Sau ngày 1 tháng 6, chúng tôi sẽ xem xét lại việc sử dụng các cơ sở này nếu các cơ sở đã
áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp như thực hành các quy định được ban hành
trong hướng dẫn phòng dịch của từng ngành nghề. Tuy nhiên, nếu tình trạng lây nhiễm tạo
thành ổ dịch xảy ra, chúng tôi phải yêu cầu việc ngừng sử dụng các cơ sở này một lần nữa.
Đối với trường đại học, dựa theo “hướng dẫn về việc mở cửa trường đại học” đã được ban
hành trước đó, chúng tôi khuyến nghị mỗi trường đại học chuẩn bị riêng một hướng dẫn và
phòng chống sự lây nhiễm của dịch bệnh cũng như áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch
bệnh phù hợp. Việc nới dần các yêu cầu về hạn chế các cơ sở giáo dục sẽ được thực hiện
từ ngày 28 tháng 5

6. Làm việc
Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các công dân làm việc tại nhà (telework), xen kẽ thời gian
đi làm và thực hiện các biện pháp khác nhằm làm giảm sự tiếp xúc giữa người và người.
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Chúng tôi khuyến nghị áp dụng các biện pháp sau nhằm giúp phòng ngừa lây nhiễm như
thông báo và phổ biến các hướng dẫn về phòng ngừa lây nhiễm đã được thiết lập cho mỗi
ngành nghề tại các cơ quan và cửa hàng.
7. Chuẩn bị cho đợt lây nhiễm virus corona chủng mới lần thứ hai
Dựa trên các chỉ số mới nhất về tình trạng lây nhiễm trùng cũng như tình trạng của hệ thống
dịch vụ y tế, các cảnh báo và yêu cầu về các hoạt đọng bị giới hạn sẽ được thông báo đến
các công dân. Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của các công dân về yêu cầu hạn chế đi ra
ngoài, hạn chế tổ chức sự kiện, hạn chế sử dụng các cơ sở,.. khi đợt lây nhiễm thứ hai diễn
và các các yêu cầu này sẽ được xem xét cẩn thận và toàn diện dựa trên tình trạng lây nhiễm
của các tỉnh lân cận.

