
 

 

Các biện pháp khẩn cấp ứng phó với 

[Tình trạng khẩn cấp của làn sóng lây nhiễm thứ 2] 

 

Thông báo ngày 31/7/2020 

Sửa đổi ngày 7/8/2020 

Tổng cục đối sách phòng chống Covid-19 tỉnh Gifu 

 

1. [Tình trạng khẩn cấp của làn sóng lây nhiễm thứ 2] 

○[Làn sóng lây nhiễm thứ 2] thực sự đã tới 

・[Tỷ lệ dương tính với xét nghiệm PCR] đang gia tăng đột biến.  

○Nhiều ca lây bệnh từ các nhà hàng bán kèm rượu ở [tỉnh Aichi, đặc biệt là Nagoya] 

・Khoảng 60% ca nhiễm bệnh trong tỉnh đều có nguồn gốc lây nhiễm từ tỉnh Aichi. 

・Trong số nguồn gốc ca nhiễm tại tỉnh Aichi có quá 70% bắt nguồn từ các nhà hàng 

bán kèm rượu, các khu phố thương mại sầm uất... 

○Liên tiếp gia tăng ca nhiễm từ [các bạn thanh niên trẻ], [lây nhiễm tập thể tại trường 

học] 

○Gia tăng lây nhiễm trong cộng đồng người nước ngoài sống tại tỉnh, lây nhiễm chéo 

trong gia đình 

・Lây lan trên diện rộng tại những nơi nhiều cư dân nước ngoài thường xuyên sử dụng. 

・Gia tăng lây nhiễm trong gia đình và những mối quan hệ họ hàng. 

○Lo ngại về sự gia tăng lây nhiễm bệnh từ người trẻ sang người cao tuổi 

・Nếu như số người cao tuổi nhiễm bệnh gia tăng sẽ nhanh chóng gây áp lực rất lớn lên 

cơ sở y tế (nguy cơ gia tăng số người bệnh chuyển biến nặng). 

○Gia tăng sự di chuyển, đi lại của con người trong thời gian này 

・Chính thức bước vào [kỳ nghỉ hè] 

 

2. Các biện pháp khẩn cấp (nỗ lực chung của [toàn Gifu]) 

(1) Kính gửi đến cư dân tỉnh Gifu 

○Tránh các nhà hàng bán kèm rượu như quán nhậu ở tỉnh Aichi, đặc biệt là ở Nagoya 

○Thực hiện triệt để các biện pháp chống dịch trong kỳ nghỉ hè của trường học, kỳ nghỉ 

lễ Obon 

・Quản lý sức khỏe hàng ngày của học sinh, nhi đồng theo [bảng kiểm tra sức khỏe]. 

・Đối với cha mẹ, người bảo hộ cần kiểm tra kỹ các biện pháp phòng chống dịch cho 

trẻ. 

・Đối với thầy cô giáo, nhân viên nhà trường cần tự bản thân phải tuân thủ nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch và báo cáo nếu sức khỏe có sự bất thường. 

ベトナム語 



・Đối với sinh viên cần hạn chế tổ chức hoặc tránh những nơi đóng kín, tập trung đông 

người tổ chức yến tiệc, party, hát Karaoke... 

・Thận trọng với việc di chuyển sang tỉnh khác, những vùng cao điểm dịch bệnh, đặc 

biệt là tỉnh Aichi. 

・Liên quan đến việc về quê trong kỳ nghỉ Obon cần tìm hiểu tình hình dịch bệnh nơi 

có kế hoạch đến và tình trạng sức khỏe của bản thân. 

・Kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt 

chú ý không để lây nhiễm cho người cao tuổi. 

○Thực hiện triệt để các biện pháp cơ bản để ngăn ngừa nhiễm bệnh. 

・[Giữ khoảng cách với người khác] [Đeo khẩu trang] [Rửa tay] 

・Tránh những nơi có 3 yếu tố [Mitsu] ([Không gian kín] [Tập trung đông người] [Tiếp 

xúc gần]). 

・Tránh những nơi tập luyện, vận động mạnh tại những nơi tập trung đông người trong 

không gian kín như phòng tập Gym, tổ chức ăn uống đông người… 

・Tự kiểm tra sức khỏe hàng ngày, nếu cơ thể có biểu hiện bất thường hãy dừng ngay 

việc ra ngoài. 

・Sử dụng [hệ thống cảnh báo lây nhiễm QR] của tỉnh Gifu và [ứng dụng tiếp xúc 

(COCOA)] của chính phủ. 

○Tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn và phương châm hành động của chính phủ 

・Nếu xảy ra trường hợp có người nhiễm bệnh tại những cơ sở không thực hiện triệt để 

biện pháp phòng chống dịch thì sẽ công khai danh tính cơ sở và tiến hành điều tra cơ 

sở đó. 

・Những cơ sở đã có lây nhiễm tập thể phải tuân thủ chỉ đạo cụ thể hoặc yêu cầu đóng 

cửa cơ sở dựa theo luật về các biện pháp đặc biệt. 

・Khuyến nghị sử dụng các cơ sở thực hiện đầy đủ việc phòng chống dịch và có dán 

sticker [Cơ sở đang thực hiện phòng chống Corona] (đăng tải trên web, trang chủ của 

tỉnh, tạp chí). 

(2) Các biện pháp dành đến cư dân người nước ngoài 

○Triệt để việc điều tra dịch tễ và nâng cao nhận thức 

・Đảm bảo thông dịch viên tình nguyện với nhiều ngôn ngữ khác nhau để giúp cư dân 

người nước ngoài, kêu gọi thực hiện phòng chống dịch và luôn lắng nghe, tiếp nhận 

thông tin dịch bệnh, xét nghiệm đầy đủ với những cư dân nước ngoài nhiễm bệnh cùng 

những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. 

○Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch triệt để 

・Đặc biệt cần quán triệt việc đeo khẩu trang, hạn chế tổ chức tiệc đông người, phổ 

biến kỹ lưỡng thông tin về việc khử trùng tay và ngón tay tại những nơi tập chung đông 

người như nhà thờ hay các cộng đồng giao tiếp cư dân người nước ngoài. 

・Tỉnh sẽ dịch những tờ rơi cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ, thông qua các đoàn thể, 



nghiệp đoàn quản lý và gửi thông báo đến những doanh nghiệp có lao động người nước 

ngoài. 

・Ngoài ra, tăng cường sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin trên SNS (quan tâm 

đầy đủ để không có sự phân biệt đối xử, thành kiến đối với người nước ngoài) 


