
 

Hãy hành động hết sức cẩn trọng, tránh mọi nguy cơ 

lây nhiễm trong dịp Tết này  
 

 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

○Tuân thủ “Quy tắc Kyoto” khi ăn uống! 

    ・Chỉ đến những quán có vách ngăn giữa các bàn và có trang   

bị thiết kị làm thoáng khí    

   ・Khử trùng tay trước khi ăn và sau khi ra khỏi quán    

   ・Mỗi bàn không quá 4 người, ngồi không quá 2h  

  ※Dưới đây là những quy tắc cơ bản của “Lối sống bình thường mới” 

   ・Đeo khẩu trang khi nói chuyện 

   ・Không nói chuyện lớn tiếng  

             ※Thời gian: Từ ngày 23/12/2021 – 15/1/2022           

     
○Tránh nơi náo nhiệt đông người khi về quê hay đi lễ chùa  

 

○Tự quản lý sức khỏe bản thân, không để bị ốm! 
 
○Đi khám ngay khi thấy bản thân có biểu hiện bệnh! 

（Luật Biện pháp đặc biệt đối với các thể dịch cúm mới, điều 24 mục 9） 

 

 
 
 

Phủ Kyoto đã có xuất hiện ca dương tính với chủng biến thể mới (chủng Omicron), vì 

vậy chúng ta cần phải tăng cường thêm các đối sách phòng chống dịch lan rộng. 

Trong dịp cuối năm và đầu năm mới này, sự tiếp xúc giữa người với người sẽ tăng lên 

nhiều do đây là dịp tụ họp tiệc ăn uống, đi lễ chùa đầu năm, cũng là nguyên nhân làm 

tăng nguy cơ lây nhiễm.  

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quý vị hành động hết sức cẩn trọng, 

tránh tuyệt đối những nguy cơ lây nhiễm. 

 Để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm  

 

 



（Tham khảo） 
 

Vì một “Lối sống bình thường mới ” ít nguy cơ lây nhiễm hơn 
         （Theo Nghị quyết cuộc họp lần thứ 57 ngày 25 tháng 11） 

 

Vì mục tiêu cân bằng giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện 

quy tắc cơ bản của “Lối sống bình thường mới” 

①  Hãy tiếp tục tuân thủ những biện pháp phòng dịch cơ bản! 

②  Nhanh chóng đến khám tại cơ sở y tế gần nhất khi thấy không khỏe! 

③  Thận trọng tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm khi ra ngoài! 

④  Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khi tụ họp ăn uống! 

⑤  Tích cực tiêm phòng! 


