
 

 
Biện pháp ứng phó với [làn sóng lây nhiễm thứ 5] 

~Hạn chế ra ngoài trong kỳ nghỉ lễ Obon~ 
 

Quyết định ngày 6 tháng 8 năm 2021 

Tổng cục phòng chống lây nhiễm Corona chủng mới tỉnh Gifu 

 

 

Khắp nơi trong nước Nhật bao gồm cả tỉnh Gifu đang ở giữa làn sóng lây nhiễm thứ 

5 của dịch Corona chủng mới.  

[Để giảm nguy cơ lây nhiễm giữa người với người] tỉnh kêu gọi cư dân hãy hạn chế 

ra ngoài, tránh nơi đông người, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Obon vì đó là lúc số lượng 

người di chuyển tăng cao. 

 

〇Yêu cầu gửi đến quý cư dân tỉnh Gifu 

Hãy tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản (đeo khẩu 

trang, vệ sinh ngón tay, tránh nơi có không gian kín, quản lý sức khỏe) và thực hiệc 

cả những điều dưới đây: 

１ Về thăm nhà 

・ Những gia đình có con đi học xa, hoặc có người thân làm việc ở tỉnh khác, hãy kêu gọi hạn 

chế về thăm nhà vào lúc này, hoặc thay đổi lịch. Nếu cảm thấy sức khỏe bất thường dù chỉ 1 

chút, thì toàn thể gia đình càng cần kêu gọi hạn chế về thăm nhà. 

２ Đi công tác 

・ Kêu gọi doanh nghiệp thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ nhân viên, 

bao gồm cả việc hạn chế đi công tác sang tỉnh khác. Giảm thiểu việc đi công tác bằng cách 

giải quyết công việc thông qua phương thức họp từ xa qua internet. Trong trường hợp bắt 

buộc, hãy tránh đến nơi đông người, tránh ăn uống tiệc tùng, nên đi rồi về ngay trong ngày. 

３ Du lịch, giải trí, tiệc tùng 

・ Dời ngày đi hoặc tránh không đi giải trí, đi du lịch đến những tỉnh khác. 

※Đặc biệt tránh không đi lại đến những địa phương đang bùng dịch. 

(Dưới đây là những địa phương được chỉ định lây nhiễm đang tăng mạnh từ ngày 8/8) 

 

Địa phương đang ban bố tình trạng khẩn cấp:  Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, 

Osaka, Okinawa. 

Địa phương đang ưu tiên phòng chống lây nhiễm:  Hokkaido, Fukushima, Ibaraki,  

Tochigi, Gunma, Ishikawa, Shizuoka, Aichi, Shiga, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Kumamoto. 

 

・ Tránh không họp lớp, tụ họp với họ hàng, hoặc gặp gỡ, ăn uống với những người không 

thường xuyên tiếp xúc. 

・ Lối vào khu vực sống suối, khu vực thường tổ chức BBQ tạm thời bị đóng cửa để ngăn ngừa 

 lây nhiễm vì lý do rủ rê ăn, uống rượu trong nhiều giờ. Những cơ sở công có dịch vụ BBQ  

cũng tạm thời ngừng hoạt động. 

 

 



 

 

〇Kính gửi đến quý cư dân tỉnh khác 

・Cư dân từ những địa phương đang bùng dịch vui lòng hạn chế đến tỉnh chúng tôi  

để du lịch, giải trí, tiệc tùng...bao gồm cả tham quan kiến tập. 


