
 

 

Lịch Trình Di Chuyển Của Người Nhiễm Covid-19 

１ Về quê và tụ họp ăn uống cùng gia đình, bạn bè 

Ngườ i phụ  nữ  U50：Tập trung khoảng 10 người thân tại quê, cùng đi viếng mộ và ăn uống. 

Ngườ i phụ  nữ  U30：Trở về quê nhà ở Kyushu. Cùng ăn uống với 5 người thân khác cũng 

từ tỉnh khác về. Sau đó người thân họ hàng cũng đã xác nhận nhiễm. 

 Ngườ i đà n ô ng U20：Trước khi phát bệnh đã trở về nhà bố mẹ ở trong tỉnh, cùng ăn uống 

dạo quanh các quán nhậu với 5 người bạn. 

 Ngườ i đà n ô ng U10：Trở về quê nhà ở Kanto. Cùng bạn bè đi chơi tại các cơ sở vui chơi 

giải trí trong nhiều ngày liền. 

２ Du lịch cùng bạn bè và gia đình 

Ngườ i phụ  nữ  U20：Trước khi phát bệnh, đến ở nhà bạn ở Kansai và tham gia tiệc tùng tại 

nhà bạn. Sau đó, trong 8 người tham gia buổi tiệc có 5 người dương tính. 

Ngườ i phụ  nữ  U10：Đi hát Karaoke với 3 người bạn, sau đó lại cùng đi chung xe oto với 3 

người bạn khác đến tỉnh Mie. 

Thậm chí vào đêm hôm đó, còn đi hát Karaoke với thêm 3 người bạn 

khác nữa, kết quả cả 4 người đều xác nhận dương tính. 

Ngườ i phụ  nữ  U20：Trước khi phát bệnh vài ngày, đi cùng cả nhà đến chơi nhà bố mẹ của 

bạn. Tại nhà của người bạn đó đã nói chuyện không đeo khẩu trang. Sau 

đó lại cùng thêm 2 gia đình tổng 11 người nữa đến khu nghỉ mát Resort 

tổ chức BBQ. 

３ Tụ họp ăn uống cùng họ hàng, bạn bè 

Ngườ i phụ  nữ  U20：Ăn uống với 3 người bạn tại quán nhậu ở Nagoya. Sau đó, 1 người 

trong số đó đã xác nhận dương tính. 

Ngườ i đà n ô ng U20：Trước khi phát bệnh, đã tham gia bữa tiệc tại hộp đêm ở tỉnh Mie. 

Ngườ i đà n ô ng U20：Trước khi phát bệnh, cả 2 vợ chồng cùng tham gia tiệc cưới. Sau đó 

còn tiếp tục đi tăng 2 đến tăng 4. 

 Ngườ i phụ  nữ  U20：Trước khi phát bệnh đã đi chơi từ sáng đến tối với 4 người bạn. Sau đó 

cũng lặp lại nhiều lần việc đi gặp gỡ ăn uống với nhiều người bạn khác 

ở trong và ngoài tỉnh. 

Ngườ i đà n ô ng U10：Trước khi phát bệnh đã rủ 4 người bạn đến nhà ăn uống, sau đó cùng 

chơi mạt chược. Cuối cùng đã có người trong số đó bị nhiễm.  

 Ngườ i đà n ô ng U20：Dù đang sốt trên 38 độ cũng vẫn đi nhậu cùng bạn bè. 

 Ngườ i đà n ô ng U30：Tụ họp ăn uống cùng 10 người bạn tại Nagoya. Trong số đó đã có 1 

người đang bị sốt. 



 

 

４ Tổ chức BBQ cùng bạn bè 

Ngườ i phụ  nữ  U20：Cùng bạn bè tổ chức BBQ tại nhà và khu vực bờ sông suối. Sau đó tiếp 

tục ăn uống với bạn bè tại các khu vực trong tỉnh, trong nhiều ngày liền. 

Ngườ i đà n ô ng U20：Trước khi phát bệnh đã tụ họp BBQ cùng 8 người bạn. Sau đó lại rủ 

nhau đi hát Karaoke và tiếp tục ăn uống tại các quán nhậu. 

 Ngườ i phụ  nữ  U20：Trước khi phát bệnh đã cùng 6 ~ 7 người mới quen biết trên mạng tổ 

chức BBQ tại bờ sông trong tỉnh. 

 

(Thông tin công bố ngày 16/8 ~ ngày 18/8/2021) 


