
 

1 [Corona・Kỳ thị] ? 

Virus Corona chủng mới là một loại virus mà con người 

chưa biết đến, loại virus mà bất kỳ ai cũng lo sợ. 

Ngay cả bản thân bạn trong những lúc không để ý cũng đã 

có những phân biệt đối xử, bài trừ ai đó do những định kiến, 

hiểu lầm, và vì nỗi sợ hãi đối với căn bệnh này không ? 

Những nơi xung quanh bạn có xảy ra trường hợp (kỳ thị 

Corona) như dưới đây không ? 

Những nơi xung quanh bạn có xảy ra trường hợp (kỳ thị 

Corona) như dưới đây không ? 

 

 

2 Hãy [Cảm thông] và [Biết ơn] 

Bất cứ ai cũng có khả năng mắc Covid-19, và kẻ mà chúng 

ta cần chiến đấu là Virus chứ không phải là con người. 

Hãy đặt mình vào địa vị của người nhiễm bệnh và [cảm 

thông] cho họ. Hơn nữa, hãy [biết ơn] những nhân viên y tế, 

những người có liên quan đang ở tuyến đầu chống dịch để 

chữa trị và duy trì cuộc sống xã hội. 

Hãy trân quý những gắn kết con người với nhau như thế 

này, và cùng nhau vượt qua đại dịch khó khăn lần này. 

 

 

 

〇 Nhất định cùng xóa bỏ việc phân biệt đối xử với người 

bệnh, người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, nhân viên y tế, 

người nước ngoài, khách đến thăm từ các địa phương khác. 

Thêm nữa, cả những người thân, gia đình của những người 

đó, những cửa hàng đặc định... 

〇 Không cho phép lan truyền thông tin lây nhiễm không 

chính xác (tin giả mạo). Việc đăng tải, chia sẻ, lan truyền 

những thông tin đó chỉ càng làm cho người khác bất an. 

〇 Một lần nữa chúng ta hãy cùng cảm ơn những người đã, 

đang làm nhiệm vụ đảm bảo cuộc sống cho chúng ta. Đầu 

tiên phải kể đến những nhân viên y tế, những người đang 

làm công việc chống dịch, hay những ngành lưu thông hàng 

hóa, những người đảm bảo an toàn xã hội... 

Tuyên ngôn stop [Corona - Ngừng kỳ thị] 

・Bệnh nhân sau khi khỏi bệnh ra viện bị nhân viên cửa hàng nói [quay về đi]. 

・Viết đích danh người nhiễm bệnh trên mạng internet. 

・Nhà hàng bị ảnh hưởng xấu bởi tin đồn thổi có người nhiễm bệnh. 
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