
【令和３年３月１５日(月)おーラジ原稿】←読まなくていいです。 

Đối pháp ngăn chặn tình trạng lây nhiễm lan rộng của Virut Corona thể mới tại Thành phố OYAMA 

 

【Khi gọi điện, mong các bạn/hãy gọi /cùng với người biết tiếng Nhật】 

【Chính quyền Thành phố kêu gọi: để bảo vệ tính mạng của bạn, của gia đình bạn, để ngăn chặn tình trạng lây 

nhiễm lan rộng đề nghị tất cả mọi người hợp tác đeo khẩu trang】 

 

1.Thông báo từ chính quyền thành phố Oyama 

Trong vòng 1 tuần gần đây (tính đến ngày 14 tháng 3), số người bị lây nhiễm tại TP Oyama là 28 người. 

Tổng số người lây nhiễm trong tỉnh Tochigi đã vượt trên 4200 người. Trong cuộc họp báo với các ký giả, 

Thống đốc tỉnh kêu gọi mọi người luôn đề cao ý thức đeo khẩu trang, đặc biệt ngay cả trong khi vừa ăn uống 

vừa nói chuyện. Tỉnh Tochigi đã nằm ngoài phạm vi các khu vực ở tình trạng khẩn cấp, từ ngày 8 tháng 3, 

“Lời kêu gọi không ra ngoài nếu không có việc gì đặc biệt” đã được nới lỏng, Tuy nhiên chúng ta vẫn cần 

phải tiếp tục duy trì các đối pháp phòng tránh lây nhiễm trong sinh hoạt hàng ngày. Tình trạng khẩn cấp của 

Tokyo và các khu vực xung quanh vẫn đang có hiệu lực, mong các bạn hãy đề cao cảnh giác. Gần đây, 

có một số nhóm người tụ tập ăn uống, hội họp trong khu vực phố xá của chúng ta và đáng tiếc đã gây nên 

các cụm lây nhiễm. Mong các bạn hãy suy nghĩ, bố trí các hình thức hội họp như họp trực tuyến (online v.v) 

để phù hợp với tình trạng hiện nay 

Xin hãy hạn chế tham gia các cuộc hội họp, ăn uống có cự ly tiếp xúc gần, dễ nói chuyện to tiếng với số 

lượng 5 người trở lên. Xin các bạn hãy vô cùng thận trọng với các hành động của mình trong giai đoạn hiện 

nay. Để ngăn ngừa sự lây nhiễm lan rộng, mong các bạn hãy cài ứng dụng COCOA trên điện thoại cá nhân 

của mình. Thông qua tính năng nhận diện giao tiếp của cổng BLUETOOTH trên điện thoại, bạn sẽ nhận 

được thông báo về khả năng đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh  

*Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm lan rộng 

「STOP NON-MASK」Xin hãy dừng việc không đeo khẩu trang lại 

 ① Hãy đeo khẩu trang và mở cửa sổ khi trở người ngoài gia đình trên ô tô của bạn. 

 ②Hãy đeo khẩu trang khi gặp gỡ người quen trong nhà, trong văn phòng 

「Dừng các hội họp có 3 yếu tố Mitsu」 

 ① Không tổ chức các sự kiện, hội họp có 3 yếu tố Mitsu (tập chung đông người, Nơi kín không 

 thông gió, tiếp xúc gần) 

Thêm vào đó, bạn không nên đi đến các vùng mà số lượng người lây nhiễm đang tăng nhanh. 

*Với các bạn biết tiếng Nhật, nếu có biểu hiện khó thở, mệt mỏi, sốt cao, v.v , hay dù chỉ một chút nghi ngờ 

về khả năng nhiễm vi rut Corona, hãy gọi điện đến “ Trung tâm tư vấn cho người đã tiếp xúc với nguồn bệnh, 

người từ nước ngoài trở về “ theo số điện thoại sau ĐT:0285-22-0302. Số ĐT này trực thuộc “ Trung tâm y tế 

phúc lợi phía Nam của tỉnh (Ken nan kennkou fukusi Senta-) 

  Nếu bạn thuộc đối tượng tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, để lây nhiễm không lan rộng cho cộng đồng, 

bạn tuyệt đối không được đi trực tiếp đến các cơ sở y tế thông thường mà hãy chờ chỉ thị của tỉnh.  

 Mong mọi người dân trong thành phố hãy ý thức rằng, có thể chúng ta sẽ bị lây nhiễm do sự lây 

nhiễm đang tăng nhanh. Mong mọi người hãy tiếp tục thực hiện triệt để khử trùng tay, đeo khẩu trang, tránh 

triệt để 3 yếu tố Mitsu v.v. Thêm vào đó, để ngăn chặn lây nhiễm lan rộng, mong mọi người vô cùng thận trọng 

khi ra vào những nơi thông gió kém, những nơi tập trung đông người, những nơi có khả năng tiếp xúc với số 

lượng lớn người không xác định được.  

*Để ngăn chặn lây nhiễm lan rộng, mong mọi người “Thực hiện lối sống mới” bắt đầu từ việc tránh triệt 

để 3 yếu tố Mitsu. 

〇Tránh một cách triệt để 3 yếu tố mitsu”  Đó là, tránh tập chung đông người, tránh những nơi kín không 

thông gió, và tránh tiếp xúc gần) 

〇*Khi đi ra ngoài, trong công sở, phòng ốc, trong đối thoại, dù không có biểu hiện bệnh vẫn cần phải đeo 

khẩu trang. 

〇Khi về đến nhà, việc làm đầu tiên là rửa tay, rửa mặt. Nếu có thể hãy tắm bằng vòi hoa sen, thay quần áo. 

〇Khi rửa tay, cần dùng xà phòng rửa kỹ càng trong khoảng 30 giây 

tel:0285-22-0302


【令和３年３月１５日(月)おーラジ原稿】←読まなくていいです。 

〇Cần giữ khoảng cách 2m với người khác, ít nhất cũng là 1m 

〇Khi ăn, tránh ngồi đối diện, tránh nói chuyện. 

〇Về mặt công việc, cơ quan, nhà máy, có thể áp dụng các đối pháp như làm việc qua điện thoại, đi làm theo 

múi giờ khác nhau, họp qua TV, v.v để giảm thiểu các cơ hội tiếp xúc.。 

*Về lịch làm việc ngoài giờ và các ngày nghỉ tại phòng thị dân(Shiminka) (ĐT 22-9405）và phòng 

thuế(Nouzeka) (ĐT:22-9444） 

Từ thứ 3, ngày 23 tháng 6, một phần của các quầy làm việc dưới đây sẽ làm việc trở lại 

1/【Phòng thị dân】 

 một phần làm việc trở lại vào：Chủ nhật của tuần thứ 2, tuần thứ 4（8:30～17:15） 

 Đồng thời làm ngoài giờ vào thứ 3, thứ 5  (17:15～19:00） 

2/【Văn phòng chi nhánh thị dân Younan của thành phố Oyama】 

 một phần làm việc trở lại vào：Chủ nhật của tuần thứ 2, tuần thứ 4（8:30～17:15） 

3/【Phòng thuế】một số bộ phận：làm ngoài giờ vào thứ 3, thứ 5 (17:15～19:00） 

Quầy tư vấn thuế ngày chủ nhật (Về nguyên tắc, quầy sẽ mở vào chủ nhật trước các kỳ nộp thuế từ 8:30～

17:15 

2.Thông báo từ Trung tâm hỗ trợ tổng hợp cùng tồn tại đa văn hóa (Tabunkakyōsei sōgō shien sentā) 

Với các bạn không biết tiếng Nhật, nếu có biểu hiện khó thở, mệt mỏi, sốt cao, v.v , hay dù chỉ một chút 

lo lắng về khả năng nhiễm vi rut Corona, hãy gọi điện đến đường dây nóng dành cho người nước ngoài của 

tỉnh Tochigi theo số ĐT sau 

 Số ĐT：028-678-8282 Đáp ứng 24 giờ với 19 ngôn ngữ 

Từ ngày 20/7, phòng tư vấn cho người nước ngoài tại tầng 1 tòa thị chính TP Oyama sẽ yêu cầu đo thân 

nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang với người đến tư vấn. Để phòng tránh lây nhiễm, mong mọi người hãy cộng 

tác và nhận tư vấn qua điện thoại. Số ĐT: 22-9439 

3.Thông báo từ phát thanh viên phụ trách bản phát thanh đa ngôn ngữ 

Chú ý về vấn đề liên quan đến tiêm vắc xin COVID-19 

Gần đây, có nhiều thư điện tử, điện thoại đội nốt các cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu bạn đóng tiền để 

được tiêm Vắc xin COVID-19. Điều này hoàn toàn là lừa đảo, mong các bạn hãy chú ý.  

 1.Việc tiêm Vắc xin COVID-19 hoàn toàn miễn phí 

 2.Không hề có việc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cũng như thư điện tử (Email) 

Nếu bạn nhận được những cuộc điện thoại với nội dung đáng ngờ như trên, xin hãy liên hệ tới: “Đường dây 

nóng dành cho người tiêu dùng bị lừa đảo” thuộc Trung tâm Quốc gia vắc xin Corona thể mới để được giải 

đáp. 

 TEL 0120-797-188（10:00－16:00） 

Hoặc tổng đài giải đáp thông tin về Corona thể mới 

 TEL 0120-761770（9:00－21:00） 

 

Mong các bạn hãy suy nghĩ về tính nhân quyền và hành động sao cho tình trạng lây nhiễm không bị lan rộng. 

 Xin lưu ý 

 Khi gọi điện, mong các bạn/hãy gọi /cùng với người biết tiếng Nhật】 

【Chính quyền Thành phố kêu gọi: để bảo vệ tính mạng của bạn, của gia đình bạn, để ngăn chặn tình trạng lây 

nhiễm lan rộng đề nghị tất cả mọi người hợp tác đeo khẩu trang】 

 


