
ベトナム語  

【Khẩ u trang 】 
・ Để  tránh giọ t bẩ n bẩ n sang ngườ i khác, 

khi nói chuyể  n cẩ n phẩ i đeo khẩ u trang.  

・ ・ Chọ n loẩ i vư a vờ i khuôn mẩ  t củ a mình. 

・ Loẩ i có tính hư u hiể  u nhẩ t là khẩ u 

trang giẩ y. 

Hiệu quả cao ○高  

 

 

 

 

 

 

 

Phát hành tháng 9 

năm 3 reiwa                    

Phòng đào tạo 

thành phố 

yokkaichi 
Cẩ m ờn mọ i ngườ i đã hờ p tác trong các biể  n pháp phòng chọ ng sư  lây lan dị ch cúm korona. 

Tiể p tủ c giọ ng vờ i kỳ nghỉ  hè, rẩ t mong tẩ i gia đình  cũng vẩ n hãy quẩ n lý sư c khọ e và 

thư c hiể  n các biể  n pháp phòng chọ ng lây nhiể m. Tẩ i trườ ng họ c , nhà trườ ng đang thư c hiể  n 

triể  t để  các biể  n pháp phòng chọ ng lây nhiể m để  dị ch korona không lan rọ  ng. 

 

 

 

 Chủ ng biể n thể  mờ i( chủ ng derta) có sư c lây nhiể m rẩ t mẩ nh. Chúng ta cẩ n triể  t để  hờn 

nư a trong các biể  n pháp phòng chọ ng.  
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Tham khẩ o： ＜sờ  lao đọ  ng＞Q＆A liên quan để n 

vi rut korona( dành cho sọ  bình thườ ng )  

https://qr.quel.jp/pv.php?b=3sLxGVc 

  

 Do dị ch vi rut korona mà môi trườ ng và hoàn cẩ nh sinh hoẩ t  củ a mọ i ngườ i bị  thay đọ i lờ n. 

Chính vì vẩ  y, mà bẩ t kể  là trể  em, hay ngườ i lờ n thì để u đang có rẩ t nhiể u sư  lo lẩ ng và bẩ t 

an. Không chỉ  sư c khọ e và các biể  n pháp phòng chọ ng lây nhiể m đờ i thườ ng, mà tẩ i mọ i gia đình 

hãy tẩ o cờ họ  i để  xây dư ng khoẩ ng thờ i gian vể  vẩ n để  「 Tâm trẩ ng bây giờ 」. 

Tẩ i thành phọ  có cư a sọ  tư vẩ n như ng muọ  n phiể n bẩ ng thư điể  n tư  dành cho các em để n 18 tuọ i. 

<Trung tâm nghiên cư u y họ c sư c khọ e và sư  phát triể n củ a trể  em >  

Tư vẩ n mail trể  em × tâm họ n  kodomo-liaison@ncchd.go.jp 

Tiếp tục 「Việc có thể làm」đốivới chủng mới, thì biện pháp phòng 

chống cũng vẫn như vậy.！～ 

 

Để có đời sống học mạnh khỏe 

Thông tin lây nhiễm trong trường học  
 

【Lưu thông không khí】 
・ Cho dù chú ý để n giư  khoẩ ng cách, 

nể u không thườ ng xuyên lưu thông 

không khí trong phòng thì khẩ  năng 

lây nhiể m cao.  

・ Để  tránh không gian kín, tẩ i nhà 

trườ ng luôn mờ  cư a sọ và cư a chính, 

để  dể  loẩ i bọ  lườ ng không khí bẩ n và 

khí CO2. 

・ Loẩ i máy điể u hòa thông thườ ng dùng 

để  tuẩ n hoàn không khí trong phòng 

không đủ  để  lưu thông không khí. Ngay 

cả tại gia đình, cũng hãy luôn lưu 

tâm đến việc lưu thông không khí , 1 

tiếng từ 5～10 phút, mở 2 điểm là cửa 

sổ và cửa chính. 

 

Tránh tập trung đông・không 
gian hẹp・tiếp xúc gần

• Thường xuyên lưu thông không khí

• Giãn cách xã hội

Rửa tay

• Rửa trên 30s

• Tránh dùng chung khăn

Đeo khẩu trang

• Không được để lỗ hở

• Không được sờ vào mặt

不織布 布 ウレタン 

https://qr.quel.jp/pv.php?b=3sLxGVc


ベトナム語  

Thờ i gian nghỉ  họ c để  cách ly tẩ i nhà do liên quan để n vi rut korona 

sể  đườ c tính là đình chỉ  để n trườ ng, chư  không thí là  nghỉ  họ c. 

 

 
 
 

Họ c sinh hoẩ  c ngườ i trong gia đình 

có kể t quẩ  dường tính 
⇒ 

Hãy cách ly tẩ i nhà. 

Hãy liên lẩ c để n nhà trườ ng. 

Họ c sinh là người tiếp xúc gần với 

người nhiễm bệnh.  
⇒ 

Hãy cách ly tẩ i nhà. 

Hãy liên lẩ c để n nhà trườ ng. 

Thành viên trong gia đìnhlà người tiếp 

xúc gần với người nhiễm bệnh 
⇒ Hãy liên lẩ c để n nhà trườ ng.  

Họ c sinh hoẩ  c thành viên trong gia đình 

được yêu cầu xét nghiệm. 
⇒ 

Hãy cách ly tẩ i nhà. 

Hãy liên lẩ c để n nhà trườ ng. 

Họ c sinh có triệu chứng bị cảm cúm. ⇒   Hãy nghỉ  ngời tẩ i nhà. 

Thành viên trong gia đìnhcó triể  u chư ng 

bị  cẩ m cúm.  
⇒ Không nên để n trườ ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Đị a chỉ  liên lẩ c：Phòng đào tẩ o thành phọ  Yokkaichi Khoa giáo dủ c trườ ng họ c  

 ℡059-354-8252】 

 

≪Thông tin liên quan để n lây nhiể m vi rut korona tẩ i Thành phọ  Yokkaichi≫ 

Trang chủ   https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html 

≪Câu họ i liên quan để n vacxin phòng chọ ng vi rut korona≫ 

Trung tâm tư vẩ n vacxin korona thành phọ  Yokkaichi 059-327-5990 

※ Hãy xem trên trang chủ thành phố Yokkaichi『Số thông 

tin lây nhiễm trường học 』. 四日市 感染症だより 

Yêu cầu 

Liên lạc liên quan đến lây nhiễm vi rut korona 
 

Thứ 2～ Thứ 6 Trường 

Tiểu học  7:45～18:00 

Trung học  7:45～19:00 
※ Phụ thuộc vào  kế hoạch của từng 

trường mà có thể sẽ chỉ  đến  

17:00. 

 

Thứ 7・Chủ nhật・Ngày lễ  Đường 

dây nóng 

             9:00～17:00   

090-7916-0861 / 080-2642-0967 

 

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html

