
Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban hành liên quan đến bệnh truyền nhiễm 

virus Corona thể mới. 【Lần thứ ba (1/14 ~ 2/7) 】 
 

 

Bệnh truyền nhiễm virus Corona thể mới đang lây lan nhanh chóng ở tỉnh Aichi. Ngày 13 tháng 

1, Chính phủ Nhật Bản đã Tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 7 tỉnh trong đó có tỉnh Aichi. Đây 

là tuyên bố được đưa ra khi cuộc sống của bạn bị đe dọa. 

Do đó, tỉnh Aichi yêu cầu công dân của tỉnh thực hiện những việc sau. 

Thời gian yêu cầu: ngày 14 tháng 1 ~ đến ngày 7 tháng 2 ＜ trong 25 ngày ＞ 

      

 
 1 Hãy hạn chế các hoạt động không cần thiết, không gấp gáp, ngoại trừ những trường hợp cần 

thiết cho cuộc sống của bạn, và hãy dành thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh bên gia đình,v.v.. 

 2 Hãy hạn chế đi chuyển qua các tỉnh hết mức có thể. Đặc biệt, vui lòng không đến Tokyo, 

Osaka,v.v.. nơi có ban hành Tuyên bố tình trạng khẩn cấp. 

 3 Hãy đặc biệt cẩn trọng để không bị nhiễm, vì bệnh truyền nhiễm virus Corona thể mới có thể 

trở nên nghiệm trọng với những người cao tuổi, người có bệnh lý từ trước, những mang thai. 

Ngoài ra, những người này nên tránh sử dụng các cở sở có nguy cơ lây nhiễm cao. 

 4 Hãy lưu ý những điều sau để bản thân bạn không bị nhiễm và không lây nhiễm cho người khác. 

  ● Hãy hạn chế ăn uống với số lượng lớn người từ 5 người trở lên. Khi bạn dùng bữa với người 

khác, hãy tiến hành với một số lượng ít người thân quen. Ngoài ra, hãy kết thúc trong khoảng 

thời gian ngắn, đeo khẩu trang khi trò chuyện, cẩn thận các bệnh truyền nhiễm. 

  ● Khi đi ăn uống tại các nhà hàng, vui lòng đến các cửa hàng có dán nhãn như ở dưới. Chúng 

tôi đang thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm. 

   
 

  ● Không đi đến các khu vực đóng kín, nơi đóng cửa sổ và cửa ra vào và không thông gió, khu 

vực tập trung đông người, hoặc là tiếp xúc gần những người khác. Ngoài ra, khi ra ngoài, hãy 

hoàn thành các công việc trong thời gian ngắn nhất có thể. 

  ● Nguy cơ lây nhiễm cao 「 5 trường hợp 」
(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/318025_1233067_misc.pdf (Trang tiếng Nhật)) vui 

lòng thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, khử trùng 

tay, v.v. 

  ● Luôn đeo khẩu trang và không nói chuyện ồn ào trên các phương tiện giao thông công cộng 

như taxi, xe bus, tàu điện. 
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 ● Hãy đảm bảo thông gió khi cảm thấy nhiệt độ và độ ẩm trong phòng không giảm. 

 ● Nếu bạn bị sốt, hãy liên lạc cho bệnh viện thường thăm khám hay trung tâm y tế và yêu cầu 

hướng dẫn nên đi đến đâu thì tốt. 

 ● Hãy đề phòng khả năng lây nhiễm của chính bạn bằng cách sử dụng ứng dụng 「COCOA」 

thông báo cho bạn khi bạn có thể đã tiếp xúc trực tiếp với một người dương tính với bệnh 

truyền nhiễm virus Corona thể mới. 

  ● Khi tham gia các sự kiện, vui lòng đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với mọi người. Hạn 

chế nói chuyện ồn ào và uống rượu. 

 

〇 Các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng và các cơ sở tại tỉnh Aichi đều được 

yêu cầu rút ngắn thời gian hoạt động. 

●Tấ t cấ  các nhà hàng ở  tỉ nh Aichi → Vui lòng kinh doanh đế n 8 giở  tố i. 
● Các cửa hàng phục vụ đồ uống có cồn → Vui lòng phục vụ đồ uống có cồn đến 7 giờ tối. 

 

Chi tiết về rút ngắn thời gian kinh doanh, vui lòng xem ở trang web dưới đây. 

 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/korona0114.html 
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