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Ứng phó bệnh truyền nhiễm Corona 

Virus ở thời điểm hiện tại



※Đối với trường học thì sẽ bắt đầu từ năm
học mới

Ảnh minh họa thay đổi bệnh truyền nhiễm sang loại 5
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Xem xét lại

việc đeo

khẩu trang

Xem xét lại

các biện

pháp đối

phó Corona

Dự kiến chấm dứt, thu hẹp quy mô một số nội dung

13/3 31/3 8/5 (thay đổi thành loại 5)

Khuyến khích đeo khẩu

trang khi đang ở bên trong

tòa nhà

Việc đoe khẩu trang về cơ bản sẽ do cá nhân tự quyết định

Các dự án khác sẽ được xử lý theo chính sách quốc gia…

※ Việc xem xét lại các biện pháp đối phó Corona sẽ được quyết định tại hội nghị trụ sở chính về đối sách chính phủ



Các quan điểm về việc đeo khẩu trang
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khuyến khích

đeo khẩu trang

・Khi thăm khám ở các cơ sở y tế

・Khi đến thăm các cơ sở người cao tuổi, các cơ sở y tế

・Khi đi tàu điện đông người, xe buýt chẳng hạn như giờ cao điểm

Việc đeo khẩu

trang một cách

hiệu quả

・Những người có khả năng cao bệnh trở năng đi đến những nơi

đông người trong lúc dịch bệnh đang lây lan trên diện rộng.

（※）Người già, người có bệnh nền, người đang mang thai…

◆Những người có triệu chứng, những người dương tính, và những người có người

thân trong gia đình đang dương tính với Corona

→Khi bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến bệnh viện… hãy tránh nơi

đông người và hãy đeo khẩu trang.

Tôn trọng sự lựa chọn của mỗi cá nhân, và để cá nhân đó tự quyết định về việc

đeo khẩu trang

Quan điểm cơ bản

13/3 

(Thứ 2)
※10/2 Quyết định của

chính phủ

Để phòng ngừa bệnh



Quan điểm về việc đeo khẩu trang (các điểm lưu ý)

4

◆Về cơ bản việc đeo khẩu trang hay không sẽ do cá nhân tự quyết định.

→ Không ép buộc người khác đeo hoặc tháo khẩu trang trái với ý muốn của họ.

◆Dưới 2 tuổi → Không khuyến khích đeo khẩu trang (như hiện tại)

Trên 2 tuổi → Không yêu cầu đeo khẩu trang nhưng, cân nhắc đối với người

có nguyện vọng muốn đeo khẩu trang.

◆Lý do về mặt kinh doanh, về mặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh

Doanh nghiệm được yêu cầu nhân viên hoặc người dùng đeo khẩu trang.

◆Trong trường hợp bệnh truyền nhiễm lan rộng đáng kể

→  Có khả năng sẽ kêu gọi đeo khẩu trang tạm thời trên diện rộng.

13/3

(Thứ 2) ～ ※10/2 Quyết định của

chính phủ
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Từ cuối tháng 3, các vận hành như nội dung bên dưới sẽ được thu hẹp quy
mô và kết thúc

Ứng phó của Phủ Kyoto trước khi thay đổi thành bệnh truyền nhiễm loại 5

Nội dung Đối ứng Lý do

Xét nghiệm miễn phí đối với

người không triệu chứng

Kết thúc

Sự phổ biến của việc tự xét nghiệm bằng

dụng cụ xét nghiệm có bán trên thị trường

Hệ thống cơ sở chờ nhập viện

Người nhập viện giảm

Trong tương lai sẽ chuyển sang tiếp nhận

bệnh nhân nội trú tại nhiều cơ sở y tế.

Các hội trường tiêm chủng ở 

Phủ Kyoto

Bảo đảm được hệ thống tiêm chủng của các

thành phố

Cơ sở điều trị nội trú Thu nhỏ
(Từ 3 cơ sở→１cơ sở）

Số lượng người vào cở sở điều trị nội trú

giảm


