Tiếng Việt（ベトナム語）

Lây nhiễm lan rộng tăng đột ngột
Yêu cầu triệt để ngăn chặn lây nhiễm lan tràn !
Hôm qua, tỉnh Hyogo đã được chỉ định là khu vực thực hiện "Các biện pháp trọng điểm để ngăn chặn sự lây nhiễm
lan tràn,v.v.".
Vì vậy, chúng tôi đã quyết định tăng cường các biện pháp như yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh,v.v. từ ngày 5
tháng này, đặc biệt là các thành phố đang lây nhiễm lan rộng như thành phố Kobe và khu vực phía nam Hanshin
(Thành phố Amagasaki, Thành phố Nishinomiya, Thành phố Ashiya) là những khu vực trọng điểm.
Chúng tôi đề nghị tất cả các doanh nghiệp và công dân của tỉnh bằng ý chí mạnh mẽ thực hiện việc ngăn chặn sự
lây nhiễm lan rộng và nhất định vui lòng hợp tác, thấu hiểu cho những nỗ lực sau đây.

Yêu cầu đến tất cả các doanh nghiệp
○ Cửa hàng ăn uống, v.v. xin vui lòng hợp tác cho những nổ lực sau đây.
①Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh. Đặc biệt là Thành phố Kobe, Thành phố Amagasaki, Thành phố Nishinomiya,
Thành phố Ashiya xin hãy hợp tác cho đến ngày 5 tháng 5.

Khu
vực
là đối
tượng

Thành phố Kobe, Thành phố Amagasaki, Thành
phố Nishinomiya, Thành phố Ashiya

Khu vực phía bắc Hanshin （ Thành phố Itami, Thành phố
Takarazuka, Thành phố Kawanishi, Thành phố Sanda, Thị trấn
Inagawa）
Khu vực phía đông Harima（Thành phố Akashi, Thành phố
Kakogawa, Thành phố Takasago, Thị trấn Inami, Thị trấn Harima）
Khu vực ở giữa Harima (Thành phố Himeji, Thị trấn Ichigawa,
Thị trấn Fukusaki, Thị trấn Kamikawa)

Thời
gian

1/4/2021～4/4/2021

5/4/2021～5/5/2021

1/4/2021～21/4/2021

Nội
dung

Thời gian kinh doanh
từ 5:00～21:00
(phục vụ rượu từ
11:00～20: 30 )

Thời gian kinh doanh
từ 5:00～20:00
(phục vụ rượu từ
11:00～19: 00 )

Thời gian kinh doanh từ 5:00～21:00
(phục vụ rượu từ 11:00～20: 30 )

② Hãy thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại các cửa hàng ăn uống,v.v
・Lắp đặt các tấm Mika hoặc đảm bảo khoảng cách thích hợp cho người sử dụng, triệt để lắp đặt dung dịch khử trùng
và thông gió
・Khách vào tiệm thì phải triệt để đeo khẩu trang và cấm vào đối với những khách không đeo
・Cấm vào cửa với những người có các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm như sốt,v.v.
・Khuyến khích khám kiểm tra đối với nhân viên
・Các cửa hàng ăn uống hạn chế sử dụng các thiết bị karaoke
③ Chúng tôi sẽ tiến hành việc đi tuần tra kiểm tra về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại các cửa
hàng ăn uống, v.v. vì vậy rất mong mọi người hợp tác.
○ Khi tổ chức các sự kiện trong các khu vực của tỉnh, số lượng người tham gia tối đa là 5.000 người hoặc nếu ở trong hội
trường thì giới hạn số người tham gia dưới 50% sức chứa của hội trường đó, nếu ở ngoài trời hãy đảm bảo khoảng cách
vừa đủ giữa mọi người.
○ Hãy thúc đẩy làm việc tại nhà (telework), họp qua tivi, v.v. bao gồm cả việc đưa ra mục tiêu"Giảm 70% người đi làm"

Yêu cầu đến tất cả các công dân trong tỉnh

○ Sau thời gian yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh, vui lòng không ra vào các cửa hàng ăn uống một cách tùy tiện
○ Vui lòng hạn chế tiệc nhậu (nhậu tại nhà) v.v., ăn uống đông người và trong thời gian dài (Không đi tăng 2, v.v.)
○ Khi tiệc tùng thì một nhóm tối đa là 4 người, trong khi trò chuyện thì hãy sử dụng quạt hay khẩu trang để ngăn ngừa giọt bắn.
○ Sau tiệc tùng, trong vài ngày sau hãy lưu ý với việc tiếp xúc với mọi người,v.v hãy hành động “không lây bệnh cho mọi người”.
Ngày 2 tháng 4 năm 2021
Tỉnh trưởng tỉnh Hyogo

