Tiếng Việt（ベトナム語）

Làn sóng thứ 5 Tăng lên đột ngột ! Kỳ nghỉ Obon và nghỉ hè chúng ta nên ở nhà!
Đặc biệt yêu cầu đối với các bạn thế hệ trẻ
Số người nhiễm mới ở trong tỉnh lần đầu tiên vượt quá 500 người trong vòng 3 tháng kể từ đầu tháng 5, và tình trạng lây nhiễm đang tăng lên đột ngột.
Nếu tỷ lệ sử dụng giường lên tới khoảng 50%, v.v. và dịch bệnh tiếp tục tăng lên như thế này, thì có thể dẫn đến nguy cơ tuyên bố tình trạng khẩn cấp
và áp lực cho ngành y tế.
Để ngăn chặn sự lây nhiễm lan rộng nhiều hơn thế này cũng như để bảo vệ chúng ta và những người thân yêu của chúng ta, chúng tôi yêu cầu các bạn
thế hệ trẻ thực hiện triệt để các biện pháp lây nhiễm với một ý thức tự giác mạnh mẽ.

1. Tránh hành động có nguy cơ lây nhiễm cao
・Hãy hạn chế ra ngoài hoặc di chuyển không cần thiết và không khẩn cấp kể cả vào ban ngày, hãy hủy hay hoãn lại việc về thăm nhà hoặc đi du lịch, v.v.
・Tuyệt đối không được tiệc tùng hay uống rượu bia tại nhà hay cửa hàng với bạn bè, v.v. và không được uống rượu bia trên đường phố, trong công viên.
・Khi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc hội nhóm, v.v., hãy vừa chú ý đến tình trạng say nắng, vừa thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như
đeo khẩu trang khi trò chuyện,v.v.
・Hãy ngừng sử dụng các cửa hàng ăn uống,v.v. không thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như các cửa hàng ăn uống, v.v. đang kinh
doanh ngoài thời gian yêu cầu rút ngắn, biện pháp phòng chống lây nhiễm (Lắp đặt tấm mika hoặc đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi từ 1 m trở lên, v.v.)

2. Tích cực tiêm chủng vắc xin
・ Xin đừng hoang mang trước những thông tin sai lệch về phản ứng phụ của việc tiêm chủng vắc xin và các trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng,v.v.
mà hãy tích cực tham gia tiêm chủng dựa trên những thông tin chính xác.

3. Yêu cầu đối với doanh nghiệp
・Đối với các cửa hàng ăn uống, v.v. vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt thời gian kinh doanh, đặc biệt nghiêm cấm cung cấp đồ uống có cồn
trong khu vực biện pháp.
・ Với mục tiêu giảm 70% số người đi làm và thúc đẩy làm việc tại nhà (telework),v.v.

