
 

 

① 【Cần chú ý đến bữa tiệc có đông người tham gia!】 

・Đã xảy ra rất nhiều trường hợp lây nhiễm trên diện rộng cho nhiều người 

khi tổ chức tiệc tại gia đình họ hàng như tiệc sinh nhật. 

・Vì không đeo khẩu trang khi ăn uống, đặc biệt nguy cơ lây nhiễm cao 

khi ăn uống cùng với người khác không phải người trong gia đình. 

・Ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay, hãy hủy bỏ kế 

hoạch tổ chức tiệc tùng. 

 

 

② 【Nếu bạn không may bị nhiễm Corona】 

・Trong số chủng biến thể Delta đang phổ biến hiện nay đã khiến nhiều 

người từ 50 tuổi đổ xuống đã trở bệnh nặng nhanh hơn. Nếu không may 

nhiễm Corona thì sẽ phải nhập viện điều trị, nếu biến chứng nặng sẽ 

khiến không thể làm việc được, kéo theo thu nhập bị giảm trong thời 

gian dài. 

・Ngoài ra, nếu để lây nhiễm trong công ty sẽ dẫn đến hoạt động kinh 

doanh phải tạm ngừng. 

・Thậm chí người thân trong gia đình, những người được coi là F1 sẽ phải 

dừng mọi hoạt động như đi học, đi làm để cách ly tại nhà trong 2 tuần. 

・Để không bị ngưng trệ mọi hoạt động xã hội thì mỗi người hãy cùng thực 

hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm. 

 

 

③ 【Hãy thực hiện biện pháp phòng dịch cơ bản】 

・Hãy giảm cơ hội tiếp xúc gặp gỡ với người khác. 

・Hãy đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đi làm. 

・Khi cơ thể không khỏe (có các triệu chứng như sốt, đau họng, bị cảm 

cúm) thì hãy dừng mọi hành động như đi học, đi làm. 

・Hãy tránh đi vào những giờ cao điểm, nơi đông người. 

・Ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay, hãy hủy bỏ kế 

hoạch tổ chức tiệc tùng, tụ tập ăn uống đông người. 

 
 


