
Thư của tỉnh trưởng Gifu (ngày 29/10) 

 

 

 

Kính gửi đến toàn thể cư dân tỉnh Gifu 

１．Tránh những hành động có khả năng lây nhiễm cao 

○ Những cụm lây nhiễm tập thể từ tháng 9 đều bắt nguồn từ những địa điểm không gian kín  

・Tụ tập tổ chức tiệc, ăn uống rượu trong thời gian dài, tập trung đông người lớn, bao gồm cả họ hàng. 

・Xảy ra lây nhiễm ở những nhà hàng ăn uống kèm dịch vụ tiếp khách. 

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc lây nhiễm còn xảy ra tại các khu sinh hoạt chung trong không gian nhỏ hẹp 

(sinh hoạt tại ký túc...) hoặc chuyển đổi nơi ở (phòng nghỉ...) 

⇒ Tránh những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như [tập trung đông người cùng ăn uống rượu] 

Đặc biệt cần chú ý đến việc [Không Đeo Khẩu Trang] [Nói Chuyện Lớn Tiếng Để Văng Giọt Bắn] 

２．Nhất định cần dừng mọi hoạt động nếu cơ thể không khỏe! 

○ Tại tỉnh Gifu đã xảy ra tiền lệ có ca bệnh vẫn đi ăn uống sau khi cơ thể có dấu hiệu bất thường gây ra lây nhiễm trên 

diện rộng. 

⇒ 「Khi nhận thấy [Cơ Thể Có Dấu Hiệu Bất Thường] hãy dừng ngay việc ra ngoài, tụ tập ăn uống, đi 

học, đi làm. 

Nhanh chóng liên hệ đến các cơ sở y tế để trao đổi, khám bệnh. 

３．[Luôn Đeo Khẩu Trang] [Thường Xuyên Rửa Tay] [Giữ Khoảng Cách Với Người 

Khác] 

○ Trong mùa khô hanh sẽ là thời điểm lý tưởng để các bệnh truyền nhiễm lây lan. 

⇒ Mọi người cùng nhau kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống cơ 

bản. 

⇒ Xúc tiến việc phòng chống lây nhiễm, không được buông lỏng, chọn lựa/ lắp đặt những "tấm chắn 

Corona (tên dự kiến)" tại nơi làm việc/gia đình. 

４．Thực hiện triệt để việc tuyên truyền [STOP CORONA/ NGỪNG KỲ THỊ] 

○ Thực hiện bổ sung thêm những phát kiến mới, tăng cường chế độ hỗ trợ tư vấn và tuần tra tội phạm trên internet. 

⇒ Cùng tạo môi trường không nhân nhượng cho Corona/ Kỳ Thị Người Nhiễm Corona. 

Ngoài ra, nếu bạn đang bị kỳ thị hoặc chứng kiến những trường hợp bị kỳ thị thì hãy liên hệ ngay 

đến các quầy tư vấn. 

TIẾP TỤC CẢNH GIÁC 

trong thời điểm thuận lợi cho lây nhiễm Covid-19 mùa đông, kỳ nghỉ tết 


