
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VIÊM PHỔI  
DO VI – RÚT CORONA CHỦNG MỚI TẠI TỈNH KAGOSHIMA 

Áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 

【Gửi tới người dân trong tỉnh Kagoshima】

1. Khi đi ra ngoài, hãy hết sức tránh những nơi “có nguy cơ phát sinh lây nhiễm theo nhóm, không thực 

hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm”, “những nơi có 3 đặc điểm bao gồm ①không 

gian kín, kém thông thoáng, ②tập trung đông người, ③tiếp xúc gần”. Thực hiện triệt để lối sống mới 

nhằm phòng chống sự lây lan của vi-rút corona chủng mới như rửa tay, giữ khoảng cách khi tiếp xúc 
xã hội v.v.  

2.  Khi có dự định đi đến các tỉnh nằm trong khu vực cảnh báo (gồm Hokkaido, Saitama, Chiba, Tokyo 
và Kanagawa, sau đây gọi chung là “các tỉnh thành phố nằm trong khu vực cảnh báo tại thời điểm 
ngày 25/5”) đã được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 25/5: hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đi. 
Ngoại trừ những trường hợp thực sự cần thiết như “việc gấp phải làm ngay”, “việc không ai có thể 
thay thế”, còn lại xin đề nghị hết sức tránh đi lại với mục đích như như thăm quan du lịch, nghỉ dưỡng 
v.v.  

Khi di chuyển đến các khu vực khác ngoài các khu vực nêu trên, cũng phải cân nhắc thật kỹ và theo 
dõi tình hình phát sinh dịch bệnh của những nơi muốn đến.  

【Gửi tới người dân ngoài tỉnh Kagoshima】

1.  Đối với những người ở các tỉnh thành phố nằm trong khu vực cảnh báo tại thời điểm ngày 25/5, khi 
dự định đến tỉnh Kagoshima xin vui lòng cân nhắc thật kỹ. Ngoại trừ những trường hợp thực sự cần 
thiết như “việc gấp phải làm ngay”, “việc không ai có thể thay thế”, còn lại xin đề nghị hết sức tránh đi 
lại với mục đích như như thăm quan du lịch, nghỉ dưỡng v.v.  
Đối với những người ở các vùng khác ngoài các khu vực nêu trên khi có dự định đến tỉnh Kagoshima 
cũng xin đề nghị cân nhắc thật kỹ và theo dõi tình hình phát sinh dịch bệnh.  

2.  Khi đến tỉnh Kagoshima, xin đề nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dưới 
đây.  

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

・Triệt để thực hiện việc đo thân nhiệt hàng ngày.  

・Khi có các triệu chứng như sốt v.v, hãy liên lạc tới các Trung tâm tư vấn dành cho người trở về từ 

  nước người ngoài, người tiếp xúc sâu với bệnh nhân nhiễm bệnh để được tư vấn. 


