
 

 

 

 

 

 

 

Dựa trên phương châm của chính phủ, tỉnh Gifu đã thống nhất quan điểm 

về việc đeo khẩu trang tại tỉnh Gifu theo như nội dung tài liệu đính kèm. Cùng 

với việc đeo khẩu trang thích hợp, tỉnh kính mong cư dân tiếp tục thực hiện 

triệt để việc phòng chống dịch để đảm bảo kết thúc đợt lây nhiễm lần 8. 

 

 

＜Kính mong cư dân tỉnh hợp tác thực hiện＞ 

〇 Nhanh chóng thực hiện tiêm vắc-xin phòng ngừa 

〇 Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch cơ bản 

〇 Chỉ sử dụng xe cấp cứu hoặc đến khám cấp cứu trong trường hợp thực 

sự cần thiết 

〇 Cân nhắc thận trọng với những hành động dẫn đến việc lây nhiễm trên 

diện rộng như: đi đến những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, những nơi 

đông đúc,v.v. 

〇 Tránh việc nói to và ăn uống trong thời gian dài ở các quán ăn, nhà 

hàng,v.v Cân nhắc thận trọng khi tham gia các buổi tiệc đông người lớn 

  

Hướng Đến Việc Đảm Bảo Kết Thúc  

Đợt Lây Nhiễm Lần 8 (trích lược) 

Quyết định ngày 3/3/2023 

Ban Chỉ đạo Phòng chống Dịch COVID-19 tỉnh Gifu 



 Tài liệu đính kèm  

Về Quan Điểm Đeo Khẩu Trang Tại Tỉnh Gifu 

〇  Tôn trọng sự lựa chọn mang tính chủ thể của mỗi cá nhân và giao quyền quyết 

định đeo khẩu trang hay không cho cá nhân tự quyết. 

〇  Khuyến nghị đeo khẩu trang tại những địa điểm dưới đây. 

・Khi đến thăm khám bệnh tại cơ sở y tế  

・Khi đến thăm gặp tại các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm 

sóc người khuyết tật 

・Khi là nhân viên thực thi công việc tại các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người 

cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật đang trong giờ làm việc 

・Khi di chuyển trên tàu điện hoặc xe buýt vào khung giờ cao điểm đông đúc (áp 

dụng trong thời điểm hiện tại) 

・Khi đến những địa điểm đông người có nguy cơ cao chuyển bệnh nặng (người 

trên 65 tuổi, người có bệnh nền, người đang mang thai,v.v.) 

〇  Không chỉ trong những trường hợp kể trên, nếu thuộc trường hợp như dưới đây 

xin hãy hạn chế ra ngoài, hoặc trong trường hợp bắt buộc cần phải ra ngoài thì 

xin hãy đeo khẩu trang. 

 ・Có triệu chứng (chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau họng, ho, sốt, người đau nhức 

mỏi, đau đầu, tiêu chảy) 

・Trường hợp xét nghiệm dương tính với COVID-19 dù không có triệu chứng 

bệnh 

・Trường hợp có người dương tính với COVID-19 sống cùng nhà dù không có 

triệu chứng bệnh 

〇 Người có triệu chứng bệnh hãy đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người trong gia 

đình (đặc biệt khi trong nhà có người có nguy cơ cao chuyển bệnh nặng). 


