
 

 

 

 

 

 

 

 

Kính mong người dân cũng như doanh nghiệp tiếp tục quán triệt công tác 

phòng chống dịch, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để bảo vệ tính mạng 

của gia đình, người thân, bạn bè. 

 

Biện pháp 1:  Chống dịch trong mùa hè 

<Tránh nguy cơ lây nhiễm trong mùa hè> 

〇Thận trọng khi quyết định về quê, và phòng chống lây nhiễm. (đặc biệt tránh 

việc về quê từ vùng dịch) 

〇Hạn chế ăn uống/ gặp gỡ những người thường ngày ít gặp như buổi họp lớp, họp 

mặt gia đình. 

〇Hạn chế du lịch, vui chơi đến các vùng đang bùng dịch, nếu tổ chức BBQ hãy 

cùng người trong gia đình. 

〇Tổ chức các lễ hội mùa hè, lễ hội pháo hoa...cần chú ý giữ khoảng cách với 

người khác. 

<Phòng chống dịch trong đại hội thể thao Olympic – Paralympic (từ 24/8 ~ 5/9)> 

〇Hạn chế tụ tập đông người lớn tổ chức tiệc ăn uống rượu cùng xem TIVI cổ vũ 

thi đấu tại nhà hoặc hàng quán... 

  

Biện pháp 2: Tiếp tục quán triệt công tác phòng chống dịch 

〇Tiếp tục quán triệt thực hiện đeo khẩu trang, vệ sinh tay, tránh 3 Không, quản lý  

sức khỏe bản thân. 

〇Thận trọng khi ra ngoài, di chuyển 

・Hạn chế đi lại giữa các tỉnh thành đang bùng dịch, kể cả đi công tác. 

〇Tránh triệt để nguy cơ lây nhiễm khi ăn uống 
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・Ăn uống với ít người, nhanh chóng, không uống rượu khuya/ nói chuyện lớn  

tiếng, khi nói chuyện hãy đeo khẩu trang. 

・Khi đi ăn hàng quán, hãy chỉ đến những quán ăn thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng chống dịch, và có dán [sticker dành cho cơ sở thực hiện công tác 

phòng chống dịch] 


