
ベトナム語 

1 

 

 

 

 

 

Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh có diễn biến dịch phức tạp như tỉnh Miyagi, Osaka 

và tỉnh Hyogo thực hiện trước [Các biện pháp ưu tiên ngăn chặn lây lan dịch bệnh] 

trong khoảng thời gian từ ngày 5/4 đến 5/5. Cho đến nay, tình hình lây nhiễm trên cả 

nước đang có dấu hiệu tăng nhanh. 

Số ca nhiễm mới tại Gifu cũng có chiều hướng tăng nhanh, cũng có thể nói rằng 

tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh đã bước vào giai đoạn [Làn sóng lây nhiễm thứ 4]. 

Một lần nữa, tỉnh kêu gọi người dân và các doanh nghiệp hãy thực hiện triệt để [Hành 

động theo cách thức mới]. 

Tùy vào tình hình diễn biến sắp tới, tỉnh cũng xem xét việc tăng cường phòng chống 

dịch, bao gồm cả việc yêu cầu rút ngắn thời gian hoạt động. 

 

Thực hiện triệt để [Hành động theo cách thức mới] 

 

Tiếp tục thực hiện triệt để [các biện pháp chống dịch cơ bản] 

 (đeo khẩu trang, vệ sinh tay, tránh nơi có 3 yếu tố Kín) 

 

（１）Hãy cân nhắc một cách thận trọng liên quan đến việc [Di chuyển sang 

tỉnh khác] [Đi ăn ngoài hàng] [Ăn uống] 
・Hạn chế di chuyển, hoặc lùi thời gian đến những khu vực đang bùng dịch, hoặc 

những nơi đang thực hiện [Các biện pháp ưu tiên ngăn chặn lây lan dịch bệnh] (đặc biệt 

là khu vực Kansai) 

 

（２）Thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ 

dài sắp tới 
   ・Hạn chế tụ họp ăn uống đông người với bạn học, người thân khi trở về quê. 

・Thực hiện các biện pháp phòng dịch, không đi ăn uống tăng 2 sau [Lễ Thành 

Nhân]..vv.. 

・Không rủ rê, mời mọc uống rượu, ăn uống thời gian dài, tụ tập BBQ.    

   ・Phòng dịch đầy đủ [Đeo khẩu trang hát Karaoke]. Nếu không thực hiện được 

thì hãy tránh tham gia. 

 

 

Biện Pháp Ngăn Chặn [Làn Sóng Lây Nhiễm 

Thứ 4] COVID-19 (Trích Lược) 
Quyết định ngày 8/4/2021 

Tổng Cục Phòng Chống Dịch Covid-19 tỉnh Gifu 
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（３）Phòng chống dịch đầy đủ tại các ngành nghề, đặc biệt là nhà hàng 

ăn uống 

・Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng dịch tùy theo ngành nghề, tại các cơ quan  

và chi nhánh... 

 

Tiến hành xét nghiệm dự phòng (bắt đầu từ [cơ sở y tế/phúc lợi xã hội]) 

①  Mở rộng phạm vi xét nghiệm phòng ngừa cho những người mới 

bắt đầu chuyển vào cơ sở phúc lợi 

②  Mở rộng đối tượng xét nghiệm phòng ngừa tại các hộp đêm Pub 

của người nước ngoài 
・Từ cuối tháng 4 trở đi, tổ chức xét nghiệm định kỳ tại các lớp học tiếng   

Nhật, nhà thờ... 

  ※Địa phương có số lượng cư dân người nước ngoài đông như Kani shi, 

Minokamo shi và Ogaki shi 

・Tích cực thực hiện vận động xét nghiệm đến các công ty tuyển dụng lao    

động nước ngoài, liên kết với các đơn vị phái cử lao động. 

③  Thực hiện xét nghiệm kiểm tra lây nhiễm với sự phối hợp của 

chính phủ 

・Thực hiện tập trung tại các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như khu vui chơi  

giải trí 


