
Những người sống trong tỉnh Fukui đều sẽ có thể mua được khẩu trang 

 

Để phòng chống sự lây lan của chủng vi rút Corona mới, mọi người dân sống trong 

tỉnh Fukui đều sẽ có thể mua được khẩu trang. 

Phiếu mua khẩu trang (tờ bưu thiếp màu hồng) sẽ được phát đến mọi nhà dân trong 

tỉnh. (mỗi hòm thư sẽ được phát 1 phiếu, trong trường hợp công ty hoặc kí túc xá chỉ có 

1 hòm thư sẽ chỉ nhận được 1 phiếu) 

Những người có nhu cầu mua khẩu trang hãy đem phiếu mua khẩu trang đến cửa hàng 

GENKY gần nhà để mua. 

 

1 Nội dung: 

・ Giá bán (1 hộp 50 chiếc): 2350 yên (đã bao gồm thuế) 

     1 phiếu mua khẩu trang có thể mua tối đa 2 hộp 

・ Thời gian phát phiếu mua khẩu trang: bắt đầu gửi bằng đường bưu điện từ ngày 23 

tháng 4 (thứ năm) và kết thúc phân phát vào khoảng ngày 30 tháng 4 (dự tính) 

・ Hạn sử dụng phiếu mua khẩu trang: ngày 10 tháng 5 (chủ nhật)  

・ Thời gian bán khẩu trang: dự tính từ ngày 24 tháng 4 (thứ sáu) đến ngày 10 tháng 

5 (chủ nhật) 

・ Cửa hàng bán: các cửa hàng GENKY trong tỉnh Fukui (64 cửa hàng) 

http://www.genky.co.jp/shop/list.php?g=2 

    

2 Hỏi đáp liên quan tới phiếu mua khẩu trang: 

Trung tâm dự án khẩu trang tỉnh Fukui: 

Số điện thoại: 0776-20-0749 ( từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều) 

Bắt đầu mở từ ngày 22 tháng 4 (thứ tư) 

 

3 Những điều khác: 

・ Số lượng khẩu trang được đảm bảo để mọi người đều có thể mua được nên hãy 

hành động một cách bình tĩnh, không vội vàng 

・ Nghiêm cấm sao chép và bán phiếu mua khẩu trang cho người khác. 

・ Có nhiều loại khẩu trang nhưng không thể lựa chọn. 

 

 

http://www.genky.co.jp/shop/list.php?g=2

