
 

Các quy định đã được thiết lập để ngăn chặn định kiến và phân biệt 
đối xử liên quan đến các trường hợp nhiễm  

virus corona chủng mới. 

Các phương pháp điều trị phân biệt đối xử khác nhau liên quan đến các trường hợp 
nhiễm virus corona chủng mới đã được báo cáo. Nhất định Không bao giờ tha thứ với 
việc thành kiến hoặc phân biệt đối xử 

Ví dụ 

(Bị từ chối làm việc mặc dù đã hồi phục) 

(Trẻ em bị từ chối sử dụng trường mẫu giáo, v.v. vì có người nhà bị nhiễm bệnh tại bệnh 
viện) 

(Từ chối đến thăm học sinh trường học và gia đình của những người đã bị nhiễm bệnh) 

 

(Bị loại vì bị nhiễm bệnh) 



 

(Xác định tên và hành vi của cá nhân bị nhiễm và công bố hoặc đổ lỗi cho họ trên SNS, 
v.v.) 

(Bắt buộc phải xin lỗi và bồi thường các cửa hàng đã ghé thăm mà không có triệu chứng 
và nhận thức) 

Trong việc sửa đổi Luật Các biện pháp đặc biệt, quyền con người của người nhiễm bệnh, 

gia đình họ, nhân viên y tế, v.v. sẽ được tôn trọng và họ sẽ không bị phân biệt đối xử. 

Có các điều khoản để ngăn chặn định kiến và phân biệt đối xử. 

Nhà nước và chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động giáo dục và nắm bắt tình 

hình thực tế về việc phân biệt đối xử đối với corona chủng mới. 

  
〇 Đường dây tư vấn nhân quyền người nước ngoài  

Có thể tư vấn nhân quyền bằng tiếng Việt Nam. 

Điện thoại: 0570-090-911  
(Ngày thường, buổi sáng từ 9 giờ đến 5 giờ chiều) 

 

〇 Giải đáp liên quan đến nhân quyền 
 

Phòng Thúc đẩy Đa dạng của Bộ phận Hợp tác Công dân Thành phố Echizen  

(Echizenshi Shimin Kyoudoka Daibaasiti Suishinka) 

Điện thoại: 0778-22-3293 

E-mail: ombud@city.echizen.lg.jp 

 

 

Quầy tư vấn  


