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Tin tức về bệnh truyền nhiễm virus corona mới 

 
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 

Tin tức về bệnh truyền nhiễm  
virus corona mới 

 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 
 

1. Yêu cầu khẩn cấp từ tỉnh Trưởng Echizen đến công dân 

Để đối phó với sự lây lan của virus corona mới, chính phủ đã 
ban hành một tuyên bố khẩn cấp cho 7 quận như Tokyo và 
Osaka vào ngày 7 tháng Tư. 
Tại Thành phố Echizen, chúng tôi đã tổ chức 22 lần họp để đề 
ra các biện pháp đối phó với tình hình hiện tại. Nhưng thật 
không may, số người nhiễm virus corona mới đang gia tăng 
trong thành phố. 
Vì vậy, chúng tôi muốn các công dân thực hiện các yêu cầu 
như sau 

 
<Yêu cầu công dân> 
● Xin vui lòng không đi ra ngoài khi không thật cần thiết và 

khẩn cấp.  
● Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. 
● Ngoài ra hãy thực hiện triệt để các biện 

pháp ngăn ngừa lây nhiễm, như rửa tay 
cẩn thận và che miệng khi ho, đo nhiệt độ 
cơ thể mỗi ngày, ghi lại tình trạng sức 
khỏe của bạn, giữ chế độ dinh dưỡng cân 
bằng và ngủ đủ giấc, cố gắng kiểm soát tình trạng thể chất 
của bạn. 

● Tránh "không gian kín kém thông thoáng", "nơi đông 
người" và "không gian nhỏ tiếp xúc gần với nhiều người". 
Mỗi người nên quan tâm lẫn nhau và hành động một cách 
bình tĩnh, không bị đánh lừa bởi thông tin không chính 
xác hoặc thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức. 

 

Ngoài ra, thành phố đang nỗ lực thực hiện các chủ trương sau 
đây và chúng tôi hy vọng nhận được sự thấu hiểu và hợp tác 
của bạn. 
<Các chủ trương của thành phố> 
● Các cuộc họp công dân sẽ bị hoãn hoặc hủy trong thời 

gian này. 
● Xin vui lòng không đến văn phòng khi không cần thiết và 

khẩn cấp. Ngoài ra một số các thủ tục có thể thực hiện 
qua thư. Để được tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng 
tôi qua điện thoại. 

● Nếu có việc thật sự cần thiết, các quầy phải giữa khoảng 
cách an toàn tối thiểu và có sự hỗ trợ của nhân viên 

● Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn sự lây nhiễm, chẳng 
hạn như việc phân bổ lại nhân viên và đảm bảo một 
không gian làm việc đủ rộng giữa các nhân viên. 

● Nhân viên được yêu cầu đo nhiệt độ trước khi đi làm, đeo 
khẩu trang tại quầy, súc miệng / rửa tay và 
khử trùng bằng cồn. Hạn chế khi không 
thật sự cần thiết và khẩn cấp thì không đi 
ra ngoài kể cả dùng phương tiện công cộng 
hay cá nhân. 

● Ở lối vào Tòa thị chính, có hiển thị : 
"không có người bị ho hoặc sốt". 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn sự lây nhiễm, với ưu 
tiên hàng đầu là bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của mọi công 
dân. Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và hợp tác của bạn. 
Chúng tôi cũng mong muốn tất cả công dân hãy bình tĩnh và 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và tránh xa 
những tin đồn. 

 

越前市長 奈良 俊幸
な ら  と し ゆ き

 

Thị trưởng Echizen  Nara Toshiyuki 

Chủ trương hành động của Tỉnh Fukui  
phần 2  

 

 Sau khi phát lệnh thông báo khẩn cấp ngay trước mắt vào 
ngày 7 tháng 4 thì sự lây nhiễm vẫn liên tục tăng và ngay 
gần đây đang có những tình huống ngoài dự đoán gây lo 
lắng như sự lây nhiễm phát sinh ngay trong cơ quan y tế. 
Để ngăn chặn sự lây nhiễm lan rộng, hơn nữa để bảo vệ 
sức khỏe và tính mạng của chúng ta, từ nay cho đến ngày 
6 tháng 5 (thứ năm), yêu cầu người dân trong tỉnh Fukui 
hãy nghiêm túc làm theo những điều dưới đây:  
 

1. Tự giác hạn chế ra ngoài, hội họp, tụ tập ăn 
uống nếu không có việc gấp hay không cần 
thiết. 

2. Triệt để làm theo các biện pháp phòng tránh 
lây nhiễm.  

3.  Không tới gần, không tạo thành nơi có rủ ro 
lây nhiễm cao như không gian kín, đông người 
và có nhiều cơ hội tiếp xúc gần. 

4. Triệt để phòng tránh lây nhiễm tại nơi làm 
việc.  

5. Hãy trao đổi bằng điện thoại trước khi đến 
khám bệnh tại các cơ quan y tế.  

6. Hãy chung sức tối đa để bảo vệ hệ thống y tế 
trong tỉnh  

7. Hạn chế đi lại các tỉnh khác, địa phương đang 
là đối tượng của lệnh thông báo khẩn cấp.  

8. Hành động một cách bình tĩnh như hạn chế 
mua đồ trên mức cần thiết.  

9. Triệt để bảo vệ thông tin cá nhân, nhân quyền.  
 

Ngày 14 tháng 4 năm Lệnh Hòa 2  
Tỉnh trưởng Tỉnh Fukui  Sugimoto Tatsuji  

Tỉnh Fukui tuyên bố tình trạng khẩn cấp 
  Sau sự lây lan các ca nhiễm corona virus mới, Thống đốc tỉnh Fukui hôm nay đã ban 

hành tuyên bố khẩn cấp vào ngày 14 tháng Tư. 
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HÃY NỖ LỰC HƠN ĐỐI VỚI CÁC 
PHƯƠNG THỨC TRUYỀN NHIỄM 

CỦA VIRUT CORONA CHỦNG MỚI. 
 

● Nếu có các triệu chứng của bệnh cảm 
cúm xin hãy đừng ra ngoài. Trường hợp 
buộc phải ra ngoài, hãy nhớ đeo khẩu 
trang. 

● Điểm chung của việc lây nhiễm cộng 
đồng thì có ba điều cần đặc biệt chú ý ở 
dưới đây. Hãy tránh xa. 

「Những khu vực tập trung người với mật độ quá đông」 

「Địa điểm có nguy cơ cao tiếp xúc với những người không 
xác định」 

「Việc tập trung theo nhóm ở khu vực lưu thông không khí 
kém, khu vực tập trung người với mật độ quá đông」 
 

● ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ TRIỆU CHỨNG 
BỆNH, HÃY THAM KHẢO NHỮNG TRIỆU 
CHỨNG (1) , (2) Ở DƯỚI, HÃY TRAO ĐỔI ĐỂ 
ĐƯỢC TƯ VẤN KHI BẠN LÀ: 「NGƯỜI VỀ 
NƯỚC・TRUNG TÂM TƯ VẤN NGƯỜI CÓ TIẾP 
XÚC」 

1) Có triệu chứng cảm cúm hay sốt trên 37.5 độ liên tục từ 
4 ngày. (Bao gồm cả khi phải uống thuốc hạ sốt liên 
tục). 

2) Cảm thấy mệt mỏi (cảm giác uể oải) hay có triệu chứng 
khó thở (khó thở) 

● SAU KHI TƯ VẤN NHỮNG CHÚ Ý KHI ĐẾN CƠ 
SỞ Y TẾ. 

Sau khi có kết quả tư vấn, ngay cả trường hợp có chỉ thị đến 
khám của các cơ sở y tế, nhất định phải liên lạc trước với các 
cơ sở y tế bằng điện thoại, rồi đến khám sau khi nhận được 
hướng dẫn. 

Nơi tư vấn gần nhất đối với 「NGƯỜI VỀ NƯỚC・TRUNG 
TÂM TƯ VẤN NGƯỜI CÓ  TIẾP XÚC (Trung tâm phúc lợi 
sức khoẻ Tan-Nan )」 

∙ Điện thoại: 0778-51-0034 Giờ tiếp nhận: phục vụ 24h/ 
24h(Ngày nghỉ hay ban đêm sẽ được thông báo số điện 
thoại di động )  

∙ Liên hệ chung: (Quầy tư vấn của Bộ y tế, lao động và 
phúc lợi)Điện thoại: 0120-565653 (Gọi miễn phí)  

∙ Giờ tiếp nhận: 9:00～21:00 (Làm cả thứ bảy, chủ nhật 
và ngày lễ) 

 

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG CÓ  
 

Câu hỏi 1: Trường hợp lo lắng có bị nhiễm hay 
không vì có triệu chứng cảm cúm thì nên làm như 
thế nào? 
Câu trả lời 1: Trong trường hợp có các triệu 
chứng của cảm cúm như: hắt hơi, ho, phát sốt, 
nếu như nghỉ học, nghỉ làm thì hãy cố gắng 
không đi ra ngoài. Không chỉ tự mình cảm 
nhận các triệu chứng bệnh mà hãy cố gắng 
theo dõi tình hình sức khoẻ hàng ngày như là 
cặp nhiệt độ. 
 

Câu hỏi 2: Khi cảm thấy bất an vì có thể mình đã bị 
nhiễm thì nên làm như thế nào? 
Câu trả lời 2: ①Khi có triệu chứng cảm cúm hay sốt trên 37.5 
độ liên tục từ 4 ngày. ②Trường hợp có các triệu chứng như 
khó thở, mệt mỏi hãy điện thoại để được tư vấn với trung tâm 
tư vấn đối với người có tiếp xúc, người về nước. 
∙ (Trung tâm phúc lợi và y tế Tan-Nan tỉnh Fukui điện 

thoại: 0778-51-0034) 

Đối với phụ nữ mang thai, những người có bệnh nền, người 
cao tuổi dễ bị nhiễm, nếu có những triệu chứng như ① và ② 
hãy liên lạc ngay để được tư vấn. Nếu không có những triệu 
chứng bệnh giống như ① và ② trước tiên hãy gọi cho bác sĩ 
để được tư vấn. Sau đó khi đến bệnh viện khám hãy thực hiện 
tuyệt đối việc đeo khẩu trang và rửa tay. 

 

Câu hỏi 3: Nếu là người về nước, hay là người có 
tiếp xúc , thì làm thế nào? 
Câu trả lời 3: Trong trường hợp nghi nhiễm dựa trên nội dung 
trao đổi khi điện thoại, sẽ lập kế hoạch điều chỉnh phù hợp với 
việc khám dành cho người người về nước, người có tiếp xúc 
như khám đối với người nhiễm corona chủng mới. Tuỳ theo 
kết quả, có thể tiến hành kiểm tra PCR đối với trường hợp cần 
thiết phải kiểm tra. 

 

Câu hỏi 4: Gia đình hay những người sống cùng 
người có triệu chứng bệnh thì nên giữ khoảng cách 
tiếp xúc thế nào? 
Câu trả lời 4: Ngoài việc người có biểu bệnh không đi ra 
ngoài, những thành viên trong gia đinh có sống cùng cần theo 
dõi sức khoẻ, tránh ra ngoài khi không thật sự cần thiết, đặc 
biệt hãy nghỉ việc khi có các triệu chứng bệnh như ho hay sốt. 

 

Cu hỏi 5: Để phòng tránh việc lây nhiễm rộng trong 
gia đình, ngoài ra còn có biện pháp nào tốt không? 
Câu trả lời 5: 
① Những bộ phận hay sử dụng chung như tay nắm cửa, 

công tắc, lan can giường thì sau khi lau bằng thuốc tẩy 
gia dụng clo pha loãng, thì lau lại bằng nước. 

(Ví dụ) Cho nước máy vào chai nhựa 500ml, và cho thêm 5ml 
(1 nắp chai nhựa) có chứa các sản phẩm như 「Hyter - thuốc 
tẩy clo lỏng “ loại dùng tẩy quần áo``」và 「Bleach - chất 
tẩy 」có chứa Natri hypochlorite để tạo thành chất lỏng pha 
loãng. Đeo găng tay, xịt bằng bình xịt, hoặc cho chất lỏng ra 
khăn vải để lau. 
※ Với dung dịch lỏng pha loãng để tránh nhầm lẫn với đồ 

uống, hãy viết vào lọ là chất khử trùng rồi hãy sử dụng. 
② Khẩu trang khi sử dụng xong, chỉ chạm tay vào phần cao 

su vòng qua tai để tháo khẩu ra. 
Giấy lau hay khẩu trang sau khi không sử dụng nữa, bỏ vào 
túi ni lon khác không lẫn với loại rác khác, sau khi buộc chặt 
miệng túi hãy vứt bỏ cùng với các loại rác khác. Sau đó nhất 
định hãy rửa sạch tay. 

 

Câu hỏi 6: Khi lo lắng không biết có bị nhiễm hay 
không? Thì nên sinh hoạt như thế nào? 
Câu trả lời 6: Ngủ, nghỉ ngơi và cung cấp đủ dinh dưỡng, 
thường xuyên theo dõi tình trạng sức khoẻ. Đồng thời tiến 
hành kiểm tra sức khoẻ hàng ngày. Khi có triệu chứng bệnh 
hay khi cơ thể không được khoẻ, không đi ra ngoài, hạn chế 
tiếp xúc với người xung quanh nhiều nhất có thể. 

Xin chào tất cả các bạn VIỆT NAM đang sống và làm 
việc tại thành phố Echizen! 
Mình đang sống và làm việc ở Hà Nội, trước đây có thời 
gian mình đã sống và làm việc tại thành phố Echizen. 
Do dịch viêm phổi chủng virut Corona gây ra, hiện nay 
đất nước chúng ta đang tiến hành cách ly xã hội trên phạm 
vi toàn quốc. Tình hình dịch bệnh tại NHẬT BẢN nói 
chung và ở ECHIZEN nói riêng đang diễn biến phức tạp, 
để tránh bị lây nhiễm mọi người hãy chú ý nghỉ ngơi, ăn 
uống đầy đủ để tăng sức đề kháng nâng cao sức khoẻ. Đeo 
khẩu trang khi đi ra ngoài, thường xuyên rửa tay, hạn chế 
tập trung hay đi đến những địa điểm tập trung đông người. 
Hãy thực hiện khẩu hiểu của đất nước chúng ta: “ Ở NHÀ 
LÀ YÊU NƯỚC `` 
Chúc các bạn sức khoẻ để có thể học tập, làm việc và có 
nhiều trải nghiệm, kỷ niệm đẹp tại đất nước mặt trời mọc ! 


