
YÊU CẦU KHẨN CẤP ĐỐI VỚI CÔNG DÂN  

Thành phố ECHIZEN Tính từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 9 khả năng lây nhiễm dịch 
bệnh từ các chuỗi cửa hàng ăn uống,và những người từ tỉnh khác đến thành phố trọ lại trong 
tỉnh,rồi kể đến hệ thống phòng hát Karaoke là các địa điểm dễ lây lan mạnh nhất,Corona loại 
mới phát sinh ca số 10. 
 Lại nữa.Tại thành phố Echizen ngày 2 tháng 9, những tụ điểm Karaoke và các quán Trà 
được cho rằng các địa điểm này khả năng lây nhiễm bệnh cao< Nơi tụ tập đông ngườii> 

Để bảo vệ đến tính mạng và sức khỏe của người dân chúng ta,đề nghị mỗi người dân chúng 
ta tự ý thức bản thân đế ngăn ngừa dịch bệnh lây lan,các đoàn thể,tập thể cùng hợp lực 
ngăn chặn là điều tất yếu.Xin vui lòng hợp tác với chúng tôi những điều khoản dướii đây 

2020 tháng 9 ngày 4. 
Thị trưởng thành phố Echizen 
Toshiyuki Nara. 

1. NGĂN NGỪA TRIỆT ĐỂ LÂY LAN. 
Luôn sử dụng khẩu trang khi đi ra ngoài,khi đến các tòa,sảnh nơi làm việc vui lòng rửa 
tay và sử dung nước khử trùng.Mỗi ngày đều đo thân nhiệt.Ăn uống đủ bữa,bảo đảm sự 
cân bằng sức khỏe,Hãy cố gắng quản lý tình trang thể chất của bản thân bạn. 

2. LƯU Ý KHI RA KHỎI THÀNH PHỐ VÀ Ở LẠI NƠI ĐẾN. 
Hạn chế đi lại những nơi không cần thiết như TOKYO,OSAKA.Hết sức thận trọng đến 
những nơi,tụ điểm có khả năng lây nhiễm cao. 

3. ĐỊA ĐIỂM RỦI DO LÂY NHIỄM CAO<3 NƠI> CẦN NÉ,TRÁNH 
Nơii không thoáng khí,nơi tụ tập đông người,nơi diễn ra những cuộc thảo luận<Họp> 
Vui lòng không tụ tập,đến những địa điểm trên. 

4. SỬ DỤNG CỬA HÀNG CÓ BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH. 
Tuân thủ theo hướng dẫn ,chỉ đạo cách phòng ngừa của chuỗi cửa hàng kinh doanh. 
Tại Thành phố ECHIZEN chúng tôi các cửa tiệm kinh doanh,trước cửa tiệm đều được 
niêm iết các nhãn mác mang khẩu hiệu < CỬA HÀNG TUÂN THỦ ĐỐI PHÓ PHÒNG 
CHỐNG DỊCH CHỦNG MỚI CORONA> Xin vui lòng sử dụng những cửa tiệm có gắn  
nhãn mác trên. 

5. TỰ KIỀM CHẾ CÁC HÀNH ĐỘNG LÀM TĂNG NGUY CƠ GÂY NHIỄM. 
Khi sử dụng cửa tiệm Karaoke,việc tháo bỏ khẩu trang ra và ca hát bằng giọng lớn sự 
rủi do lây nhiễm là rất cao,vui lòng không hàng động,đặc biệt đối với những người cao 



tuổi,không nên sử dụng cửa hàng Karaoke,các thành viên trong gia đình nên động viên 
khuyên nhủ. 

6. XÁC NHẬN ĐĂNG NHẬP QUÉT MÃ ỨNG DỤNG COCOA 
Bằng điện thoại cầm tay,các cá nhân công dân trong nước đăng nhập sử dụng ứng dụng 
COCOA để biết thêm thông tin chi tiết về phòng chống dịch bệnh. 
Người mới trở về nước vui lòng hãy gọi tới trung tâm tư vấn SDT 0776-20-0795 

7. NHÂN QUYỀN. BẢO VỆ THÔNG TIN TRIỆT ĐỂ THÔNG TIN CÁ NHÂN 
Không đồn thổi những thông tin không chính xác,không phản ứng quá mức,một ngườii 
vì mọi người, hãy suy nghĩ cho người khác,bình tĩnh hành động. 

8. CẤM SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN LÀM TĂNG NGUY CƠ LÂY NHIỄM. 
Trong khoảng thời gian này.Tạm ngưng các hoạt động có liên quan tới hội trường,công 
sở sử dụng cho mục đich như ca hát,các giàn hợp xướng,hát dân ca,ngâm thơ..vv.. 

9. HAN CHẾ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC NGOẠI KHÓA BẬC TIỂU HỌC CẤP 1/2 TRONG TP 
Tuy luyện tập bình thường.Nhưng kể từ ngày 10 tháng 9 trở đi,không kể trong và ngoài 
thành phố  <CẢNH BÁO LÂY NHIỄM THÀNH PHỐ FUKUI> Vui lòng ngưng các hoạt 
động thể dục ngoại khóa,và các trận đấu trong ngoài tỉnh.. 

LƯU Ý. Thời gian thay đổi yêu cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trang lây nhiễm.. 
Lại nữa,Để biết chi tiết hơn về cách phòng chống dịch bệnh của thành phố Echizen chúng 
tôi.Vui lòng tham khảo trang Web của thành phố chúng tôi. 

Để bảo vệ tính mạng của toàn dân cũng như sức khỏe là hàng đầu.Vui lòng hợp tác phòng 
chống dịch bệnh cùng chúng tôi. 


