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Bạn có thể đọc Echizen City quan hệ công chúng bảng tiếng Việt
bằng ứng dụng miễn phí "Catalog Pocket".
Tải xuống ứng dụng này và đọc thêm thông tin trên trang đó!
Bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới

2. Tránh「ba đặc」như thông gió triệt để

新型コロナウイルス感染症

liên lạc đến bác sĩ có liên quan hoặc「Trung Tâm Hỗ Trợ Người Nước
Ngoài Tỉnh FuKui」(☎0776-88-0062)
4. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm khi
đi chơi ở bên ngoài tỉnh.
5. Khi tổ chức ăn uống, hãy sử dụng cửa hàng có dán nhãn dán
「Tuyên bố triệt để về phòng chống lây nhiễm」.

～ Đặc biệt CHÚ Ý trong dịp cuối năm và Tết khi tập 3. Nghiêm túc theo dõi tình trạng sức khoẻ và kiểm tra nhiệt độ cơ
trung đông người qua lại ! ～
thể hàng ngày. Trong trường hợp có các biểu hiện bệnh như sốt hãy
〜年末年始は特に注意を〜

Từ khoảng cuối tháng 10, trên phạm vi cả nước người
nhiễm bệnh lại có xu hướng gia tăng. Vui lòng thực hiện
nghiêm túc lại các biện pháp đối phó với sự lây
nhiễm sau đây trong những ngày cuối năm và lễ
p.2
Tết khi có nhiều dịp để tập trung ăn uống hơn.
1. Nghiêm túc đeo khẩu trang
Catapoke

Lễ trưởng thành

成人式を二部制で開催します

Để phòng chống sự lan rộng của bệnh truyền
nhiễm virut corona chủng mới, những người
p.22
mới trưởng thành sẽ được chia thành hai nhóm
tùy theo khu vực trường tiểu học của họ và sẽ Catapoke
được tổ chức thành hai phần. Ngày 10 tháng 1
năm 2021 (CN) từ 13h đến 13h30, từ 15h30 đến 16h.
※ Để dành cho những người không thể tham gia có thể
theo dõi thì chúng tôi phát trực tiếp trên internet.

sau.
Thời gian: Từ 13h đến 16h
(CN) Ngày 17 tháng 1
日本文化体験フェス
● Địa điểm: Trung tâm văn hoá
Giới hạn số lượng người có thể
● Số lượng người tham dự:
tham gia chỉ dành cho những người
khoảng 20 người lớn, khoảng 10
đã đăng ký trước, nhưng
trẻ em từ 3 tuổi đến tiểu học.
tuỳ thuộc vào tình hình
● Địa điểm tư vấn: Hiệp Hội
p.27
ngày hôm đó sẽ được phát
Giao Lưu Quốc Tế Thành Phố
trong video vào ngày hôm Catapoke
Facebook ”EIA-Flash”

Lễ hội trải nghiệm văn
hoá nhật bản

Thông tin chuẩn bị cho mùa đông
冬じたくインフォメーション
■

■

Liên quan đến vấn đề dọn tuyết 除雪・排雪
∙ Thành phố thì dọn tuyết trên đường: nếu tuyết rơi hơn
10 cm và được dự báo tiếp tục rơi thì sẽ dọn tuyết vào lúc
8 giờ sáng. ※khi tuyết rơi dày thì sẽ ưu tiên những tuyến
đường cần thiết. Những con đường nhỏ ở khu dân cư thì
được dọn dẹp bởi hiệp hội khu phố.
Chuẩn bị cho mùa tuyết rơi 降雪期に備えて
Trường hợp được dự báo lượng tuyết rơi nhiều hơn trong
vài thập kỉ qua thì sẽ có thông báo đặc biệt thông tin đến
cho người dân được rõ. Để bảo vệ bản thân mình hãy
chuẩn bị cẩn thận các đề mục bên dưới:

■

■

●

∙ Chuẩn bị các vật dụng cho trường hợp khẩn cấp
(miếng dán nóng, đèn pin).
p.8,9
Cấp nước 水道
Catapoke
Khi nước không chảy ra Vào buổi sáng lạnh thì đồng
hồ nước hoặc ống nước bị đóng băng vì thế nước có thể không
chảy ra. Cách xử lí trong trường hợp này, xin vui lòng đặt
nước ấm trực tiếp vào đồng hồ và đường ống nước.
※ Chú ý! Nếu bạn đặt nước nóng trực tiếp lên đường ống
nước, nó có thể bị vỡ!
Rác ごみ
Khoảng từ tháng 1 đến tháng 2, có những khu vực sẽ thay đổi
địa điểm thu gom rác, vì thế hãy liên lạc với trưởng khu vực
nơi bạn sinh sống để biết thêm thông tin.

