
Ngày 02 tháng 4 năm 2020 

 

Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng 

mới trên diện rộng, Thống đốc Tỉnh Fukuoka đã yêu cầu người dân cố gắng 

ở nhà vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Cụ thể như sau: 

 

【Tình hình hiện tại】 

Số người nhiễm cho đến nay 78 người 

Số người nhiễm mới phát hiện ngày 01/4 32 người (cao nhất từ trước đến nay) 

Số người nhiễm không rõ nguồn lây Trên 60% 

            ↓   ↓   ↓ 

○ Dự báo số ca nhiễm tiếp tục tăng trong thời gian tới 

○ Đây là thời điểm quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng 

○ Hành động của mỗi cá nhân sẽ quyết định tình hình dịch bệnh trong 1 ~ 2 tuần tới 

  

【Yêu cầu cụ thể】 

 

◆ Cố gắng ở nhà vào các ngày thứ bảy và chủ nhật kể từ tuần này cho đến hết ngày 19  

◆ Tránh đến những địa điểm hội tụ đồng thời ba yếu tố sau đây: “Không gian kín”, “Tập 

trung nhiều người”, “Tiếp xúc với đối phương ở cự ly gần”.  

◆ Rửa tay thật kỹ, cố gắng thực hiện che khi ho hoặc hắt hơi.  

◆ Vui lòng gọi điện thoại đến Trung tâm y tế để được tư vấn nếu bạn nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới. (Tham khảo Danh sách các Trung tâm y tế). 

◆ Vui lòng không trực tiếp đến bệnh viện thăm khám. Cần gọi điện thoại để được tư vấn 

trước khi đến khám tại bệnh viện.  

◆ Cố gắng hạn chế đi đến các vùng có dịch bệnh lây lan trên diện rộng như Tokyo hay 

Osaka.  

◆ Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao trong trường hợp di chuyển ra nước ngoài. 


