
Chính sách ngăn chặn sự lây lan của virus  

Ngày 22 tháng 07 năm 2020  

Phủ Kyoto 



 1 Kêu gọi sự hợp tác của người dân  

 

① Kêu gọi áp dụng triệt để “lối sống mới” 

  Bắt đầu từ 3 việc ①Giãn cách xã hội ②Đeo khẩu trang ③Rửa tay,  mọi người 

cần tránh thêm 3 điều khác nữa là “tụ tập đông người”,”tiếp xúc gần gũi” và “ở 

trong phòng kín” (`mishyu, misetu, mishitsu). 

Đây là “lối sống mới” mà mọi người cần thực hiện 

 

② Kêu gọi sự chú ý của giới trẻ 

 Khoảng 50% người nhiễm bệnh có độ tuổi dưới 30, tính cả số người trên 30 tuổi 

thì số lượng người nhiễm bệnh ở nhóm này chiếm 70%. Yêu cầu những người 

trẻ khi tụ tập vui chơi ăn uống cần phải tránh việc nói to và ăn uống chung cốc, 

chung đũa bát. 

 

③  Yêu cầu hợp tác hạn chế sử dụng các nhà hàng, quán ăn, quán nước mà 

không tuân thủ hướng dẫn công tác phòng dịch 

  Ngay cả trên toàn quốc, hạn chế đến các nhà hàng, quán ăn, quán nước nơi 

kinh doanh các dịch vụ mà không tuân thủ công tác phòng dịch vì có thể làm gia 

tăng sự lây nhiễm (quán bar, club...) 



２ Kêu gọi các doanh nghiệp tuân thủ hợp tác chống dịch  

① Yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ dẫn của chính quyền (Tài liệu 1) 

 Hầu hết các ca nhiễm trên toàn quốc đều có nguyên nhân từ các cuộc tụ họp tại 

nhà hàng, quán nước (trong toàn tỉnh Kyoto từ giữa tháng 6 đến nay có đến 50% 

các ca nhiễm là xuất phát từ đây). 

 Vì vậy, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của chính quyền. 

 

② Cách xử lý với những nơi có ca nhiễm bệnh (Tài liệu 2) 

 Những nơi có ca nhiễm bệnh và có khả năng (hoặc đã ) hình thành ổ dịch, cần 

nghiêm túc điều tra tình hình cũng như phối hợp với chính quyền địa phương để 

kịp thời ngăn chặn bùng phát dịch. 

 

③ Áp dụng toàn tỉnh Kyoto về việc tuân thủ công tác chống dịch  

 Những doanh nghiệp cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sẽ 

nhận được nhãn dán chứng nhận từ Ủy ban thúc đẩy Phòng chống dịch Kyoto 

(áp dụng trên toàn tỉnh Kyoto ) 



 
３ Đối sách ngăn chặn bùng dịch  

 

① Phái cử nhóm chuyên gia phòng dịch  

 Khi phát hiện ca nhiễm mới ngay lập tức cử nhóm chuyên gia  đến hiện 

trường để hỗ trợ thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn lây lan. 

 

② Tăng cường công tác phòng dịch ở các trung tâm y tế 

 Tăng cường nhân lực trong việc chăm sóc, tư vấn cho các công dân mới 

về nước, những người có tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời thực hiện 

điều tra triệt để những người đã tiếp xúc với người bệnh. 

  

 



 
４ Tăng cường hệ thống cung cấp các dịch vụ y tế 

 

① Tăng cường cung cấp các dịch vụ y tế (tài liệu 3) 

 Đối với những cơ sở (bất khả kháng) phải chuyển người bệnh thường 

sang giường dự trữ dành cho bệnh nhân covid-19, kêu gọi hãy sắp xếp 

để các bệnh nhân covid-19 cung được nhập viện và điều trị. 

Đồng thời cần đảm bảo có đủ 50 giường cho các ca nhiễm nhẹ, 

86 giường dành cho các ca nhiễm nặng, tổng cộng số giường là 490 

chiếc. 

 

② Tăng cường hệ thống nơi nghĩ dưỡng bệnh (tài liệu 3) 

  Để chuẩn bị chu toàn cho công tác đón bệnh nhân tại 2 cơ sở (338 

phòng) yêu cầu tăng cường đội ngũ bác sĩ cũng như bắt đầu có những 

động thái điều chỉnh cần thiết. 



Những nguyên tắc chống dịch trong kinh doanh nhà hàng khách sạn (trích tài liệu 1) 

  
(Ngày 02 tháng 06 năm 2020) 

 Thông báo đến nhân viên và cả khách hàng yêu cầu đeo khẩu trang (nón bảo 

vệ mặt) 

 Làm thông thoáng khí tòa nhà (ví dụ như mở 2 cửa sổ trở lên ) 

 Làm giãn khoảng cách giữa các ghế ngồi (từ 1-2m)  

 Tránh để khách ngồi đối diện nhau. Hoặc dùng vách ngăn để ngăn các chỗ 

ngồi.  

 Khi khách ngồi phòng riêng thì cần có đối sách làm thoáng khí 

 



Nguyên tắc xử lí dành cho những cơ sở có ca nhiễm (tài liệu 3)  

1.Đối tượng  

 Những nơi có ca nhiễm bệnh và có khả năng 

(hoặc đã ) hình thành ổ dịch 

 

2. Hệ thống  

 Đội ngũ phòng chống dịch covid-19 

 (được bố trí tùy vào từng địa phương trong    

tỉnh Kyoto ) 

  

Phát hiện ca dương tính . 

Tích cực phối hợp thực 

hiện điều tra tại cơ sở y tế 

 Đọc kĩ hướng dẫn phòng chống dịch 

bùng phát  

 Chỉ đạo triệt để công tác phòng dịch 

bùng phát . 

 Phát tài liệu tuyên truyền ý thức phòng 

dịch  

 Kiểm tra tình hình sau khi đã chỉ đạo 

chống dịch  

 Những cửa hàng có ca nhiễm bệnh và có 

khả năng (hoặc đã ) hình thành ổ dịch, cần 

nghiêm túc điều tra tình hình cũng như phối 

hợp với chính quyền địa phương để kịp thời 

ngăn chặn bùng phát dịch. 

STEP1 

STEP2 



Tăng cường hệ thống điều dưỡng (tài liệu 3) 

●Số giường bệnh  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

●Nơi nghỉ dưỡng bệnh 
      Ngày 4/15                        Ngày 7/5 ～ 

 
 
  
  
 Chính quyền đã thực hiện gia tăng thêm cơ sở để hỗ trợ điều trị bệnh 

Maximum beds 
for the first wave 

Lowest 
infection period 

Present 

Hospitalized 
beds 

（the number of 
serious cases）  

４３１beds  
（８６） 

２１０ beds 
（５０） 

４３１beds 
（８６） 

Resurgent of the 

infection 

Further 

preps 

including 

additional 

beds for 

mild cases 

Khách sạn Heian 

Kyoto 68 phòng 

Khách sạn Vischio 

Kyoto 270 phòng 

Tổng cộng 

338 phòng + 

68 giường 

Cuối tháng 3 

431 giường 

Ngày 5/6 

263 giường 

Hiện tại 

Chính sách nhằm giải quyết sự đóng băng của cơ sở y tế 

Kêu gọi sự cho phép tái nhập viện với những bệnh nhân covid-19, đồng 

thời đảm bảo số giường bệnh dành cho những ca nhiễm mới (nhẹ), 

tổng cộng 490 giường (86 giường dành cho những ca nhiễm nặng)  


