
 

 

 
 

Tỉnh Gifu hiện nay đã đang trong [tình trạng khẩn cấp của làn sóng lây nhiễm thứ 2] và tình hình dịch bệnh 

vẫn đang lây nhiễm trên diện rộng. Đặc biệt khi số ca nhiễm trong gia đình tăng nhanh thì tỉ lệ nhiễm bệnh ở 

người cao tuổi cũng gia tăng.  

Do đó, trong kỳ nghỉ hè và lễ Obon này mọi người dân đều cùng nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống 

dịch. 

 

1. Hãy thận trọng hành động trong kỳ nghỉ hè và lễ Obon 

〇 Khi di chuyển ra khỏi tỉnh để du lịch hoặc về quê thì cần thận trọng quyết định và chú ý đến tình hình 

sức khỏe của bản thân và gia đình, tình hình lây nhiễm của nơi dự định đến. 

〇 Tránh những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao (tổ chức ăn uống đông người, tiệc tùng, BBQ, Karaoke..vv..). 

〇 Tránh những nơi phải nói chuyện lớn tiếng làm bắn nước bọt ra ngoài không khí và những nơi kín [3 

mitsu]  (đặc biệt là việc ăn uống có kèm đồ uống cồn,các loại rượu ở những nơi cao điểm lây nhiễm như 

Nagoya...) 

2. Triệt để thực hiện các biện pháp chống dịch ngay tại gia đình 

〇 Quán triệt việc [giữ khoảng cách với người khác] [đeo khẩu trang] [rửa tay]. Đặc biệt cần chú ý tránh 

lây nhiễm bệnh cho người cao tuổi trong gia đình. 

〇 Cùng các thành viên trong gia đình kiểm tra các biện pháp phòng dịch. 

・Thực hiện việc [rửa tay ngay khi về đến nhà] [xác nhận các nơi đã đến khi ra ngoài] [kiểm tra sức khỏe 

hàng ngày]..vv.. 
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