
YÊU CẦU KHẨN CẤP TỚI CÔNG DÂN THÀNH PHỐ 

Để ngăn chặn dịch bênh CORONA lây lan lần hai trên toàn cầu,vui lòng hợp 
tác cùng chúng tôi。 

Thị trưởngTP 
Echizen  NARATOSHIYUKI 

① Phòng trống lây nhiễm
Trong trường hợp phải đi ra ngoài,vui lòng đeo khẩu trang.Hơn nữa,Khi 
phải đến các tòa thị chính,vui lòng rửa tay,đo thân nhiệt qua hệ thống máy 
đo thân nhiệt được chuẩn bi sẵn.Mỗi ngày phải đo nhiệt độ,theo dõi tình 
trạng cơ thể,ăn uống đảm bảo đủ chất,ngủ đủ giấc、vui lòng quan tâm chăm 
sóc thể trạng của bản thân bạn.。 

② Hết sức chú ý việc đi ra khỏi TP nơi bạn sinh sống và việc từ TP khác đến.
Vui lòng không đi vào các TTTP có lượng người nhiễm cao,ví dụ như 
Tokyo,Osaka...Những TP đông đúc tuyệt đối không được đến.。 

③ Ba điểm 
④ khả năng lây nhiễm lớn và cần tránh.
「Không khí ẩm ướt,bị ô nhiễm」や「Nơi tụ tập đông người」、「Tiếp cận 
các cuộc họp sắp diễn ra .Vui lòng ko tụ tập.。 

⑤ Sử dụng cửa hàng có chính Sách phòng trống lây nhiễm
Thành phố Echizen chúng tôi đã phân phối các nhãn dán.「Cửa hàng tuyên 
bố thực hiện chính sách CORONA」、「Tuyên bố phòng ngừa lây nhiễm triệt 
để」Trong huyện cho các cửa hàng phòng ngừa nghiêm ngặt,các hương 
dẫn phòng ngừa trong từng ngành.Vì vậy hãy sử dụng các cửa hàng có 
nhãn dán này。 

⑥ Tải phần mềm xác nhận tiếp xúc（COCOA） 
Tải phần mềm xác nhận tiếp xúc（COCOA） của nhà nước về điện 
thoại .Nếu bạn ko may có thông báo từ phần mềm,hãy điện thoại dến TT 
tư vấn tổng hợp cho người về nước,người tiếp xúc để được tư vấn<0776 
20-0795。 

⑦ Bảo vệ nhân quyền,thông tin cá nhân
Bảo vệ nhân quyền TT cá nhân một các triệt để,đừng đánh lừa hoặc phản 
ưng một cách thái quá bởi các TT chính xác.Mỗi cá nhân chúng ta hãy quan 
tâm lẫn nhau và bình tĩnh hành động。

Với phương châm sinh mệnh và sức khỏe của người dân là số một.Chúng tôi 
đang cố gắng đẩy mạnh phòng tránh gai tăng lây nhiễm.Vì vậy xin vui lòng hợp 
tác cùng chúng tôi.。 


