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PHƯƠNG CHÂM CỦA TỈNH KAGOSHIMA 

HƯỚNG TỚI ỔN ĐỊNH PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT MỚI 
Ngày 14 tháng 5 năm 2020 

Quay trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày và luôn cảnh giác sự tồn tại của vi-rút 

corona chủng mới.  

Tiếp tục các đối sách phòng chống lây nhiễm cơ bản, duy trì hoạt động kinh tế xã hội.  

Triển khai thực hiện triệt để các phương thức sinh hoạt mới.  

1 Đề nghị tới tất cả người dân trong tỉnh 

①  Tránh đi lại giữa các tỉnh như về quê, đi du lịch khi không gấp, không cần thiết 
trong thời gian này.  

②  Khi đi ra ngoài, tuyệt đối tránh đến những nơi như “nơi có nguy cơ lây nhiễm 
theo nhóm cao như không áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống lây 
nhiễm”, “những nơi có 3 đặc điểm bao gồm không gian kín, kém thông thoáng, 
tập trung đông người, tiếp xúc gần hay nói chuyện cự ly gần”. Thực hiện triệt để 
phương thức sinh hoạt mới phòng chống lây lan dịch bệnh như rửa tay, giữ 
khoảng cách khi tiếp xúc xã hội v.v. 

2. Đề nghị đối với người dân tỉnh khác 

① Xin hãy cân nhắc thật kỹ khi đến Kagoshima đặc biệt khi về quê hay đi du lịch 
trong những trường hợp không gấp, không cần thiết trong thời gian này. 

② Trong trường hợp bắt buộc phải đến tỉnh Kagoshima, hãy thực hiện triệt để đối 
sách phòng chống lây nhiễm dưới đây. 

 Cân nhắc kỹ việc đi ra ngoài trong thời gian 2 tuần kể từ khi đến tỉnh Kagoshima. 

 Thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang, giữ phép lịch sự khi ho v.v. 

 Đo thân nhiệt hàng ngày 

 Khi có các triệu chứng như sốt v.v, hãy gọi điện đến “Trung tâm tư vấn cho người 

mới về nước, người tiếp xúc sâu với bệnh nhân nhiễm bệnh” để được tư vấn.  
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3. Đề nghị tới các doanh nghiệp, cơ quan, cơ sở kinh doanh 

① Gỡ bỏ yêu cầu đóng cửa kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh như các cửa 
hàng có dịch vụ ăn uống kiêm tiếp khách tại các con phố sầm uất (hộp đêm, câu 
lạc bộ đêm, sàn khiêu vũ, quán tiếp rượu, bar, pub), cửa hàng kinh doanh dịch 
vụ giải trí cho người lớn, karaoke box, sân khấu âm nhạc v.v. Tuy nhiên, đây là 
những cơ sở được coi là dễ có 3 đặc điểm bao gồm không gian kín, kém thông 
thoáng, tập trung đông người, tiếp xúc gần hay nói chuyện cự ly gần, vì vậy yêu 
cầu thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm.  

② Đối với các cơ sở kinh doanh, các ngành nghề khác ngoài mục 1, đề nghị tích 
cực áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. 

③ Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, lữ quán v.v: xin đề nghị hợp tác 
bằng cách điều chỉnh lịch đặt phòng của khách đến từ tỉnh khác trong các trường 
hợp không cần, không gấp như du lịch, nghỉ dưỡng từ nay cho đến chủ nhật ngày 
31/5.  

④ Xin hãy tránh tổ chức các sự kiện với quy mô toàn quốc với sự tham gia của 
nhiều người.  
Trong các trường hợp khác, nếu như không thể đối ứng với các nguy cơ, rủi ro, 
xin đề nghị hủy hoặc hoãn lại.  

⑤ Tại nơi làm việc, triệt để thực hiện phương châm tránh những nơi có 3 đặc điểm 
bao gồm không gian kín, kém thông thoáng, tập trung đông người, tiếp xúc gần 
hay nói chuyện cự ly gần. Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp nhằm cắt giảm tiếp 
xúc xã hội như làm việc tại nhà, điều chỉnh thời gian làm việc, đi làm bằng xe đạp. 
Đồng thời, tiếp tục hợp tác trong việc thực hiện các đối sách phòng ngừa lây 
nhiễm (rửa tay, khử trùng tay, thực hiện phép  lịch sự khi ho, lưu thông không khí 
tại nơi làm việc, khử trùng những nơi có nhiều người tiếp xúc, cân nhắc việc đi 
làm với những nhân viên có biểu hiện như sốt, áp dụng họp trực tuyến để giảm 
việc đi lại, công tác của nhân viên v.v). 

4. Liên quan tới việc mở cửa trở lại của các trường do tỉnh lập 

Trong thời gian 2 tuần tính từ khi kết thúc kỳ nghỉ tuần lễ vàng đến chủ nhật ngày 
24/5 (thời gian cảnh báo), tiếp tục đề nghị các trường học dựa trên tình hình thực 
tế tận dụng các phòng học trống để đảm bảo khoảng cách giữa các học sinh trong 
quá trình đào tạo.  

(5) Đối với các cơ sở, trung tâm phục vụ công cộng do tỉnh quản lý 

Đối với các cơ sở, trung tâm phục vụ công cộng nằm ở các đảo đang đóng cửa 
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hiện nay sẽ bắt đầu mở cửa trở lại từ thứ 6 ngày 15/5.  

Tuy nhiên, trong thời gian này các cơ sở cho thuê phòng nghỉ sẽ giới hạn sử dụng 
chỉ dành cho đối tượng là người dân trong tỉnh. 

(6) Đề nghị đối với việc phòng ngừa phân biệt đối xử, thành kiến với những bệnh 
nhân nhiễm bệnh, những cá nhân, cơ quan trong ngành tế v.v 

Xin đề nghị mọi người hành động thật bình tĩnh dựa trên những thông tin chính 
xác để không có những phân biệt đối xử bất công, thành kiến, bắt nạt v.v với 
những người nhiễm bệnh, gia đình của họ, những người có liên quan và các cơ 
quan y tế đang tiến hành điều trị cho họ. 


