
Lời kêu gọi của Tỉnh trưởng hướng đến phòng chống sự lan truyền 

dịch Corona chủng mới 

~Cùng tận hưởng kì nghỉ tuần lễ vàng mà vừa đảm bảo tiêm chủng văc xin và 

các biện pháp phòng dịch cơ bản, vừa duy trì các hoạt động kinh tế xã hội ~ 

 

・Bởi vì vacxin đã được thừa nhận có tính hữu hiệu trong việc phòng ngừa lây nhiễm và 

trở nặng khi lây nhiễm, nên hãy nhanh chóng thực hiện tiêm vacxin. 

・Trường hợp trở về quê, đi du lịch, tham gia các sự kiện, hãy tiêm văc xin đủ 3 lần hoặc 

kiểm tra xác nhận âm tính để có thể an tâm hơn.  

・Trong tuần lễ vàng thì việc về quê tụ tập ăn uống cùng những người không thường 

xuyên gặp như họ hàng hay bạn bè sẽ tăng lên 

・Cố gắng ăn uống tụ tập ít người,trong thời gian ngắn và hạn chế uống nhiều rượu và 

phát ra lớn tiếng, trong lúc ăn nếu có trò chuyện hãy đeo khẩu trang vào . 

・Hãy sử dụng những hàng quán có tuân thủ triệt để biện pháp phòng dịch như là các 

cửa hàng ăn uống đã được chứng nhận phòng dịch. 

 

Khi ra ngoài, tuân thủ các biện pháp phòng dịch cơ bản, và hạn chế những nơi đông đúc 

tránh những hành động làm tăng nguy cơ lây nhiễm. 

・Trường hợp có tiếp xúc với người cao tuổi, bệnh nhân có tiền sử bệnh nền, đặc biệt 

thực hiện thông thoáng không khí và rửa tay thường xuyên, dù ở nhà nếu có nói chuyện 

thì hãy sử dụng khẩu trang.  
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Cố gắng ăn uống tụ tập ít người,trong thời gian ngắn 

Nhanh chóng thực hiện tiêm chủng văc xin 

Tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản 

 


