Tiếng Việt（ベトナム語）

Kéo dài tuyên bố tình trạng khẩn cấp!
Hiện nay hãy hành động có trách nhiệm một lần nữa!
Tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Hyogo đã được kéo dài đến ngày 31 tháng 5.
Số người nhiễm mới trên địa bàn tỉnh vẫn như trước đây, nhiều ngày liên tục một ngày đã lên tới hơn
300 người, một tuần trung bình khoảng 400 người là con số lớn, vì lý do này, số người không thể nhập
viện và phải chờ đợi ở nhà đã tăng lên ngưỡng 1500 người ,v.v và tình trạng bế tắc của hệ thống cung
cấp dịch vụ y tế vẫn tiếp tục, gây ảnh hưởng đến cả những dịch vụ y tế thông thường.
Để ngăn chặn và thu nhỏ sự lây nhiễm lan rộng nhiều hơn thế này, hiện nay chúng tôi yêu cầu một lần
nữa phải có ý thức mạnh mẽ "không để phát sinh" và thực hiện triệt để những hành động có trách nhiệm
sau đây.
Kính gửi đến tất cả các doanh nghiệp

１．Triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại các cửa hàng ăn uống, v.v.

○ Xin hãy cấm cung cấp rượu và sử dụng các thiết bị karaoke.
○ Các cửa hàng ăn uống,v.v. không cung cấp rượu và cơ sở karaoke vui lòng kinh doanh từ 5 giờ đến
20 giờ.
○ Cấm người sử dụng không được mang rượu đến các cửa hàng ăn uống,v.v.
○ Vui lòng kêu gọi cấm uống rượu trước cửa hàng tiện lợi, v.v. hoặc trên đường phố,v.v.
○ Tại các cửa hàng ăn uống, v.v. vui lòng thực hiện triệt để các biện pháp chống lây nhiễm.
Lắp đặt các tấm Mika hoặc đảm bảo khoảng cách thích hợp, triệt để lắp đặt dung dịch khử trùng và thông
gió, khách vào tiệm thì phải đeo khẩu trang, cấm vào cửa với những người có các triệu chứng của bệnh
truyền nhiễm như sốt,v.v , khuyến khích khám kiểm tra đối với nhân viên.

２．Các biện pháp kiểm soát lưu lượng khách

○ Một số cơ sở thu hút khách hàng nhất định như các cửa hàng quy mô lớn được nhiều người sử
dụng,v.v vui lòng đóng cửa vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, hợp tác rút ngắn thời gian kinh
doanh đến 19:00 giờ vào các ngày thường.
○ Vui lòng khi tổ chức các sự kiện hay vui chơi giải trí, v.v. với từ 5.000 người trở xuống và tỷ lệ
chứa từ 50% trở xuống, và kinh doanh đến 21giờ.

３．Triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại nơi làm việc, cơ sở, v.v.

○ Vui lòng thực hiện triệt để đối với các biện pháp phòng chống lây nhiễm như quản lý tình trạng
sức khỏe của nhân viên, thông gió triệt để, đặt dung dịch khử trùng, đeo khẩu trang, v.v. tại mỗi
nơi làm việc hay cơ sở, v.v.
○ Tại các cơ sở dành cho người cao tuổi, vui lòng thực hiện xét nghiệm PCR tích cực cho nhân viên,v.v.
○ Hãy triệt để không tổ chức tiệc tùng như các bữa tiệc rượu tại nhà (uống rượu tại nhà), tiệc giao
lưu,v.v. tại nhà của nhóm bạn đối với nhân viên,v.v.

４．Thúc đẩy giảm 70% người đi làm

○ Với mục tiêu "Giảm 70% người đi làm" vui lòng thúc đẩy làm việc tại nhà (telework) hay họp qua
tivi, v.v.
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