
 

Hiện nay, nguyên nhân lớn nhất gây bùng dịch trên toàn quốc là do sự xuất hiện của chủng biến thể mới 

của corona (khả năng lây nhiễm mạnh, gây nhiễm ngay cả trên người trẻ, tốc độ lây lan nhanh chóng). Vì 

vậy, yêu cầu mỗi cá nhân hãy có ý thức tuân thủ các biện pháp phòng dịch 

 

 

 

・ Vui lòng thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay, 

giữ khoảng cách, tránh 3 mật 

・ Hãy cẩn thận với các hoạt động ngoài trời như các loại sự kiện khác nhau để giảm cơ hội tiếp xúc giữa 

người với người 

・ Hầu hết nguyên nhân các ca nhiễm là qua đường giọt bắn. Virus xâm nhập chủ yếu qua đường mũi và 

miệng. 

・ Hãy tuyệt đối đeo khẩu trang khi nói chuyện. 

 

 

 
・ Hãy tuân thủ “Quy tắc Kyoto” khi tụ tập ăn uống  

・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ Hạn chế tổ chức tiệc, tụ họp với người ngoài gia đình  

・ Hạn chế uống rượu bia ngoài trời 

・ Khi ăn ngoài tiệm, hãy ĂN MỘT MÌNH VÀ ĂN TRONG IM LẶNG  

 

 

 

・ Đặt mục tiêu "giảm 70% số lượng nhân viên" bằng cách tổ chức làm việc online  

・ Giảm tiếp xúc giữa người bằng cách đi làm lệch giờ cao điểm một chút, làm online  

Mỗi cá nhân hãy có ý thức phòng dịch !  

<Quy tắc Kyoto > 

・Chỉ đi ăn tại nơi có vách ngăn giữa các bàn và có thiết bị thông gió!  

・Đeo khẩu trang khi nói chuyện! 

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

・Không nói chuyện lớn tiếng trong quán! 

・Tụ họp không quá 4 người, không quá 2h!  

 

 

 

2  Phòng ngừa triệt để nguy cơ lây nhiễm khi tụ tập ăn uống 

3  Phòng ngừa triệt để nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc 

1  Mỗi cá nhân hãy đừng bị nhiễm, đừng truyền nhiễm! 



・ Khuyến khích đặt máy cảm biến CO2 để xác định lượng CO2 trong phòng nhằm nâng cao ý thức 

thường xuyên làm thoáng khí  

・ Chuẩn bị vách ngăn giữa các bàn cũng như có những biện pháp tích cực phòng chống lây lan tại nơi 

làm việc 

・ Tại phòng họp, phòng nghỉ, phòng thay đồ cũng cần thực hiện triệt để những biện pháp phòng dịch  


