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Tăng cường xét nghiệm y tế

●Xu hướng lây nhiễm dịch tháng 9 :

• Từ ngày 29/8 số ca nhiễm giảm xuống dưới mức cảnh báo đặc 

biệt(CBĐB) ngày 23,24/9 số ca nhiễm cũng xuống dưới mức CBĐB.
•Phát sinh ổ dịch tại viện dưỡng lão, trường trung học cơ sở, trung học

phổ thông.

•Tăng tỉ lệ người cao tuổi ở các ca nhiễm mới.
•Tỉ lệ ca nhiễm tại các cơ sở kinh doanh ẩm thực ở những tỉnh thành

khác vẫn đã và đang tiếp tục gia tăng.

Phân tích tình hình hiện tại  

Quyết định dựa trên tình hình dịch đã đạt cảnh báo khẩn 

cấp (cuộc họp lần thứ 22 (31/7) và lần thứ 23 (1/9 )

Mục tiêu trọng điểm 

● Kêu gọi người dân thực hiện lối sống mới, nhằm đảm bảo cả hiệu 

quả phòng-chống dịch và ổn định kinh tế.

●Tiếp tục đối sách hướng đến các mục tiêu trọng điểm 
① Tuyên truyền phổ biến app Kokotoro (こことろ), thực hiện dán

logo cam kết, kêu gọi thực hiện nghiêm ngặt hướng dẫn phòng 

dịch tại các cơ sở kinh doanh ẩm thực.

② Thúc đẩy công tác  phòng dịch với các sinh viên, học sinh có

tham gia các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa tập

thể.

③ Đặc biệt chú trọng thúc đẩy đối sách phòng dịch cho người cao 

tuổi, người có bệnh nền.

Khuynh hướng sắp tới 



1 Lối sống mới trong thời đại corona 

Kêu gọi người dân thực hiện lối sống mới, nhằm đảm bảo 

hiệu quả phòng-chống dịch và ổn định kinh tế

1.  Thực hiện 3 điều cơ bản trong đối sách phòng dịch: đảm bảo 

giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay.

2.  Hạn chế đến những nơi không thoáng khí, nơi đông người

hoặc nói chuyện ở khoảng cách quá gần.

3. Không ra khỏi nhà khi có dấu hiệu sốt, cảm cúm.  

4. Hãy sử dụng những địa điểm kinh doanh có dán logo cam kết 

thực hiện đúng quy trình phòng dịch, đồng thời hãy check in điểm 

đến bằng app Kokotoro .

5. Corona là bệnh mà bất kì ai cũng có khả năng bị lây nhiễm, vì

vậy tuyệt đối không được phân biệt đối xử hay phỉ báng người 

nhiễm bệnh.

2  Đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ ăn uống 

① Kêu gọi các cơ sở kinh doanh (CSKD) ẩm thực thực 

hiện nghiêm ngặt hướng dẫn phòng-chống dịch 
• Phổ biến triệt để hoạt động dán logo cam kết.
• Nâng cao ý thức tuân thủ hướng dẫn phòng dịch (dựa trên kết quả 

điều tra của sở cảnh sát và sở y tế).
• Tổ phòng dịch cần đẩy mạnh chỉ đạo với các CSKD có phát sinh ổ 

dịch hoặc chưa tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch.

②Kêu gọi phòng dịch trong các cuộc tụ họp ăn uống 
• Không sử dụng các CSKD không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.
• Hạn chế đến những buổi tụ họp đông người, nói to hoặc hát hò.

③ Thúc đẩy phổ biến app xác nhận tiếp xúc Kokotoro
• Nâng cao số lượng cơ sở đăng kí và lượng người dụng app Kokotoro.
• Thực hiện xét nghiệm PCR đối với những người dùng app xác nhận 

có khả năng đã tiếp xúc với ca nhiễm.



3 Đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên

①Kêu gọi phòng dịch đối với các trường ĐH 

• Gửi mail kêu gọi ý thức phòng dịch cho tất cả các sinh viên.

• Thực hiện triệt để công tác phòng dịch trong trường Đại học.

• Chỉ đạo nâng cao kiến thức phòng dịch cho toàn thể sinh viên.

②Kêu gọi phòng dịch trong đời sống hàng ngày của SV

• Không tụ tập đông người, tiếp xúc gần và tới những nơi không thoáng

khí.

• Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch trong trường ĐH.

④Xây dựng mạng lưới xét nghiệm PCR trong trường ĐH

• Thực hiện XN  PCR với các SV đang thực tập tại các trung tâm y tế.

• Chi viện cho phòng y tế, trường Đh để thực hiện xét nghiệm PCR.

③ Kêu gọi phòng dịch trong trường cấp 2, cấp 3

• Phát video hướng dẫn học sinh về “lối sống mới ”.

• Kêu gọi nâng cao ý thức phòng dịch khi tham gia hoạt động ngoại 

khóa, tập thể.

4 Phòng tránh nguy cơ lây nhiễm cho người cao tuổi, người 
có bệnh nền 

①Kêu gọi hạn chế thăm gặp trong viện dưỡng lão 
• Hạn chế các cuộc gặp gỡ trong cơ sở y tế, viện dưỡng lão.

②Thực hiện tập huấn cho nhân viên viện dưỡng lão

• Chuẩn bị video chi tiết về kiến thức phòng dịch cho các nhân viên y tế (cách hỗ 

trợ bệnh nhân ăn uống, cách mặc quần áo bảo hộ ) (tất cả 9 lần).
• Phát bảng tự check việc thực hiện các  mục đã  nêu ra trong video tập huấn.

④ Thực hiện xét nghiệm PCR tại viện dưỡng lão 

• Tại những vùng có nhiều ca nhiễm, thực hiện xét nghiệm PCR đối

với những nhân viên, bệnh nhân, người sử dụng dịch vụ tại các cơ sở

y tế, viện dưỡng lão.

③Kêu gọi đến người cao tuổi, người có bệnh nền
• Hạn chế tối đa việc đến nơi  đông người, vùng có dịch.
• Khi gặp gỡ người già, chú ý tới tình trạng sức khỏe bản thân đồng thời tuân thủ

tuyệt đối các phương pháp phòng dịch.



5 Khuynh hướng xét nghiệm y tế đối phó với cúm influenza

② Dịch vụ xét nghiệm (XNYT) y tế 

• Gia tăng số địa điểm XNYT, tận dụng các mẫu XN kháng thể.

④ Dịch vụ tại trung tâm chăm sóc sức khỏe 
• Hỗ trợ các nhân viên tích cực nghiên cứu dịch tễ hoặc có tiếp xúc gần với 

người bệnh.
• Theo dõi hỗ trợ các bệnh  nhân chữa bệnh  tại nhà.

③ Điều chỉnh dịch vụ nhập viện

• Phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các cơ sở về việc khám, chữa bệnh cũng như 

nhập viện của các bệnh nhân nghiêm trọng.
• Xem  xét lại việc vận dụng chữa bệnh tại nhà và ở các cơ sở y tế.

①Dịch vụ tư vấn – khám bệnh

• Nâng cao dịch vụ tư vấn-khám bệnh cho người dân tại các cơ quan y 

tế địa phương.

【Tham khảo】 Tình hình dịch vụ xét nghiệm y tế 

＜Thể chế xét nghiệm ＞

○ Số cơ sở xét nghiệm (CSXN) nước bọt 
280 cơ sở（cuối tháng 8）⇒ 408 cơ sở （hiện tại, cuối tháng 9）

【Mục tiêu: cuối tháng 9 400 cơ sở 】

○ Số CSXN cho người mới về nước, người tiếp xúc với ca nhiễm 
46 cơ sở （cuối tháng 8 ）⇒ 52 cơ sở (hiện tại cuối tháng 9 ）

【Mục tiêu：cuối tháng 9 50 cơ sở】

＜Thể chế dịch vụ y tế ＞

○ Số lượng giường bệnh
515 chiếc（cuối tháng 8） ⇒ 530 chiếc（hiện tại cuối tháng 9）
（86 chiếc cho ca nhiễm nặng ） （ 86 chiếc cho ca nhiễm nặng ）

○ Số lượng giường dành cho người cách ly chờ kết quả xét nghiệm
「Cơ sở tình nguyện hợp tác  phòng dịch 」

10 bệnh viện 25 chiếc（hiện tại cuối tháng 9）
【Mục tiêu：cuối t9 15 viện 20 giường】

Dựa trên chủ trương của Chính phủ, thúc đẩy nghiên cứu những vấn 

đề về việc xét nghiệm y tế chuẩn bị cho mùa cúm influenza sắp tới 



６ Phòng dịch khi tổ chức sự kiện 

② Những lưu ý khi tổ chức sự kiện
Đối với người tổ chức sự kiện, hãy đọc kĩ và tuân thủ các quy tắc trong 

tài liệu “Những điểm cần lưu ý khi tổ chức sự kiện trong nhà”

③ Thảo luận với chính quyền trước khi tổ chức sự kiện

Khi có dự định tổ chức sự kiện (số người tham gia hơn 1000 người),      

hãy gọi đến tổng đài tư vấn Phủ Kyoto để tham khảo trước khi thực hiện.

(đã đăng trên trang chủ Phủ Kyoto ngày 11/7).

①Những hạn chế khi tổ chức sự kiện
• Dựa trên xem xét đặc thù của các ngành , khi mở sự kiện cần chuẩn 

bị đầy đủ các biện pháp phòng dịch, đồng thời tuân thủ các quy định 

dưới đây về quy mô sự kiện (tạm thời từ ngày 19/9 đến cuối tháng 11).

※Giữa hai nhóm khác nhau phải để cách một bàn, nếu cùng một nhóm
(dưới 5 người) thì không cần để trống một bàn. Có nghĩa là trong một
vài trường hợp số người tham gia sẽ quá 50% sức chứa.


