
Yêu cầu đối với các hoạt động vào dịp Tết dương lịch 

 

Tại tỉnh Fukuoka, cho đến nay, chúng tôi đã yêu cầu mọi người dân trong tỉnh thực hiện biện pháp 

ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh virus Corona chủng mới. Hiện nay, tình trạng lây nhiễm trên địa 

bàn tỉnh đang ở mức cao nhưng hệ thống chăm sóc y tế còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được ngay. 

Trong tình hình như vậy, Tết dương lịch lại là thời gian mà mọi người đi lại nhiều như về quê, đi du 

lịch,…và có nhiều sự kiện tập trung đông người. Để dịch bệnh không tiếp tục lan rộng, và hệ thống 

chăm sóc y tế không phải chịu gánh nặng hơn nữa, điều cực kỳ quan trọng là chúng ta cần trải qua Tết 

dương lịch năm nay một cách tĩnh lặng. 

Để làm được điều đó, chúng tôi đề nghị mọi người dân trong tỉnh thực hiện những điều sau. 

 

〇Khi ra ngoài, di chuyển 

◇Hãy đi sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng tình trạng sức khỏe của bản thân, và mình sẽ đi cùng 

với ai. 

◇Đặc biệt là khi đi đến tỉnh khác, hãy kiểm tra tình hình lây nhiễm ở nơi sẽ đến và kêu gọi của chính 

quyền nơi đó để có đánh giá một cách cẩn trọng. 

◇Tránh thời gian và địa điểm đông người như lễ chùa đầu năm,… 

◇Hãy triệt để thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay. Ngoài ra, chú ý giữ khoảng cách với người khác, và 

tránh 3 yếu tố về tập trung trong các hoạt động. 

 

〇Khi tụ tập ăn uống (bao gồm cả tụ tập ăn uống ở nhà riêng) 

Khi ăn, hãy ăn với ít người mà bình thường mình hay ăn cùng. Ngoài ra, hạn chế tụ tập ăn uống 

trong thời gian lâu. 

Khi đi ăn ở ngoài, hãy đến những cửa hàng có dán “Nhãn dán tuyên truyền về ngăn ngừa dịch bệnh”. 

Đeo khẩu trang, không nói to khi nói chuyện. 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ là thời điểm quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Để dịch bệnh không lây lan hơn nữa, mọi người hãy tuân thủ những yêu cầu trên và năm nay, chúng 

ta hãy trải qua một “Tết dương lịch tĩnh lặng”. 

ベトナム語 


