Năm 2020 tháng 10 ngày
Gửi toàn dân người nước ngoài sống trong thành phố Okazaki.
Trụ sở chính đối sách quản lý khủng hoảng thành phố Okazaki

Yêu cầu của việc phòng ngừa phát tán tập thể vi rút Corona chủng mới.
Nhận thấy hiện nay trong thành phố Okazaki có việc lan rộng lây nhiễm của vi rút Corona chủng mới, và
cả việc bùng phát tật thể.
Người dân nước ngoài hiện đang sinh sống trong thành phố là trên 12,000 người. Nhưng tình trạng lây
nhiễm và thông tin của biện pháp phòng tránh bằng tiếng nước ngoài vì không được cung cấp đầy đủ như
tiếng Nhật. Nên việc lây nhiễm nhóm tại nhóm cộng đồng đang là nơi gây lo lắng.
Tại thành phố Okazaki hiện đang cải tiến nghiêm túc việc phòng ngừa lan rộng lây nhiễm. Cả mọi người
cũng được đặt vào, thông qua mạng lưới liên lạc trong hội nhóm và cộng đồng, xin mọi người cùng nhau hợp
lực việc thực hành , chia sẻ thông tin cải thiện dưới đây dành cho việc phòng tránh phát sinh nhóm.
Nội dung
１．Khi tiếp xúc với người, trong khả năng có thể hãy đeo khẩu trang, tạo khoảng cách (Tối thiểu là 1m).
２．Hãy thường xuyên thực hiện rửa tay bằng xà phòng hoặc khử trùng.
Ví dụ：Khi vào trong tòa nhà, khi trở về nhà, trước và sau nấu nướng hoặc bữa ăn.
３．Tránh 3mitsu.
Ví dụ：Hãy tránh trong khả năng có thể việc ở trong không gian kín, tham gia hội nhóm, hội thoại phát
ra tiếng lớn hoặc hội ăn uống.
４．Hãy đo nhiệt độ cơ thể, kiểm tra tình trạng sức khỏe hàng ngày.
５．Khi cảm thấy cơ thể thay đổi, không nên gắng sức mà hãy nghỉ học hoặc nghỉ làm.
・Người bị ho và sốt hơn 37.5 oC liên tục trên 4 ngày.
・Người cảm thấy khó thở và cảm thấy rất mệt mỏi.
Người như trên hãy liên hệ hỏi trung tâm thông tin người về nước ・người tiếp xúc.
Điện thoại 0564-23-5074（Sở chăm sóc sức khỏe thành phố Okazaki）
Ngày thường ：Từ 9 giờ sáng tới 5 chiều.
Buổi tối・Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ：Hệ thống On call（24 giờ）
Xin hết.

