
Các biện pháp khẩn cấp ở Kyoto để ngăn ngừa sự lây nhiễm của 

virus corona chủng mới

（sửa đổi vào ngày 15 tháng 05）

Đánh giá các biện pháp khẩn cấp được thực hiện ở phủ Kyoto để ngăn ngừa sự 

lây nhiễm virus corona chủng mới có hiệu lực từ ngày 17 tháng 04



Tổng quan về các biện pháp khẩn cấp ở phủ Kyoto

I. Khu vực phủ Kyoto

II. Giai đoạn từ ngày 17 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020

※ Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét lại các biện pháp khẩn 

cấp đã được triển khai.

III.Nội dung của các biện pháp đã thực hiện

1. Yêu cầu hạn chế ra ngoài

2. Yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện

3. Yêu cầu hạn chế hoạt động của các cơ sở

(1) Tạm ngưng hoạt động của các cơ sở không phục vụ các nhu cầu thiết yếu

(2) Không đình chỉ hoạt động của các cơ sở phục vụ các nhu cầu thiết yếu

(3) Các cơ sở được giải trừ các yêu cầu về hạn chế hoạt động từ 0 giờ ngày 16/5



1. Yêu cầu hạn chế ra ngoài

（Điều 45, Khoản 1, Đạo luật về các điều khoản đặc biệt)

Chúng tôi yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nhằm mục đích “giảm tỉ lệ tiếp xúc càng 

nhiều càng tốt nhằm đạt tỉ lệ ít nhất từ 70% đến 80%”. Xin vui lòng tuân theo các chỉ dẫn 

sau:

【Đặc biệt yêu cầu mỗi người dân tự ý thức về các vấn đề sau】

1. Hạn chế di chuyển đến các khu vực khác như đi du lịch hay về thăm quê.

2. Dù ở bất kì độ tuổi nào, xin vui lòng không ra ngoài dùng bữa tại nhà hàng, dựa trên 

cơ sở tiếp diễn các trường hợp lây nhiễm tại đây

3. Hạn chế tối đa 3 yếu tố (kín, đông người và gần) và thực hiện triệt để "lối sống 

mới" để ngăn ngừa sự lây nhiễm của dịch bệnh.

Các tham khảo về “lối sống mới”

① Đảm bảo khoảng cách an toàn (khoảng 2m từ người này đến nguời kia)

② Đeo khẩu trang (ngay cả khi bạn không có triệu chứng mắc bệnh)

③ Rửa tay (hãy rửa tay và mặt đầu tiên khi bạn trở về nhà. Nên rửa tay bằng 

nước và xà phòng trong khoảng 30 giây.)

④ Tăng cường làm việc từ xa tại nhà (telework)



2. Yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện

（Điều 24, Khoản 9, Đạo luật về các điều khoản đặc biệt)

Yêu cầu không tổ chức các sự kiện bất kể quy mô hoặc địa điểm

【Các nội dung của yêu cầu tự hạn chế】

○ Quy mô sự kiện: không phân biệt lớn hay nhỏ

○Địa điểm: trong nhà hoặc ngoài trời

○Thể loại/nội dung: tất cả các sự kiện trừ những sự kiện cần thiết để duy trì cuộc sống hằng 

ngày

（Các ví dụ cụ thể）
các sự kiện văn hóa (hòa nhạc, kịch, diễn thuyết, v.v.)

các sự kiện đặc biệt (triển lãm sản phẩm, triển lãm, các cuộc họp báo bán hàng, chợ 

trời, v.v.), các nghi lễ, bài giảng / buổi tập huấn, sự kiện thể thao

※Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan 

của dịch bệnh đối với các hoạt động cần thiết để duy trì cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như các 

cuộc họp giao ban ngắn ở các khu nhà ở công cộng, các buổi đào tạo nhỏ cho các doanh nghiệp, 

v.v.



3. Yêu cầu hạn chế hoạt động của cơ sở

① Các cơ sở cần thiết để duy trì đời sống xã hội

Các loại hình cơ sở

Cơ sở y tế Bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, v.v.

Cơ sở cung cấp các nhu yếu 

phẩm hằng ngày

Chợ, cửa hàng tạp hóa, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, v.v.

Các cơ sở ăn uống Nhà hàng (bao gồm quán rượu), quán cà phê, vv (bao gồm cả dịch vụ giao hàng tận nhà và mang đi)

※ Tuy nhiên, các cơ sở ăn uống chỉ được phép mở cửa từ 5 giờ sáng đến 8 giờ chiều. Đồ uống có cồn được phục vụ trước 7 

giờ tối (không bao gồm dịch vụ giao hàng tận nhà và mang đi)

Nhà ở, khách sạn Khách sạn hoặc nhà trọ, chung cư, ký túc xá, nhà cho thuê, v.v.

Giao thông vận tải Xe buýt, taxi, các loại xe cho thuê, đường sắt, tàu, máy bay, dịch vụ hậu cần (giao hàng, v.v.), v.v.

Nhà máy Nhà máy, công xưởng

Tổ chức tài chính / công sở Ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, bảo hiểm, văn phòng chính phủ, văn phòng, v.v.

Khác Truyền thông, nhà tang lễ, nhà tắm công cộng, cửa hàng cầm đồ, bác sĩ thú y, tiệm làm tóc, tiệm giặt ủi, xử lý rác, v.v.

② Các cơ sở phúc lợi xã hội

Các loại hình cơ sở

Các cơ sở phúc lợi xã 

hội

Trung tâm chăm sóc ban ngày, câu lạc bộ trẻ em sau giờ học (chăm sóc trẻ em tại trường), viện dưỡng lão và các cơ sở khác cung 

cấp dịch vụ phúc lợi hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe tương tự

※Các "cơ sở cần thiết để duy trì đời sống xã hội" được định nghĩa dựa trên "Các chính sách cơ bản đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm viruws corona chủng mới" 

(sửa đổi ngày 14 tháng 5 năm 2020)

⇒Đối với việc người dùng đến văn phòng để giải quyết công việc trong một khoảng thời gian ngắn, nếu có thể trả lời tại nhà, hãy yêu cầu hạn chế việc đến văn 

phòng càng nhiều càng tốt. (Đ i ề u  2 4 ,  K h o ả n  9  của Đạo luật về các điều khoản đặc biệt)

(1) Tạm ngưng hoạt động của các cơ sở không phục vụ các nhu cầu thiết yếu * Yêu cầu các cơ sở hợp tác để có biện pháp kiểm soát 

lây nhiễm thích hợp (Điều 24, Khoản 9 của Đạo luật về các điều khoản đặc biệt)



（２） Không đình chỉ hoạt động của các cơ sở phục vụ các nhu cầu thiết yếu （theo yêu cầu của Đạo luật về các điều khoản đặc biệt）
※ Trừ khi được sử dụng làm nơi trú ẩn trong trường hợp xảy ra thảm họa.。

Loại hình cơ sở Chi tiết Nội dung yêu cầu

Cơ sở giải trí các cơ sở và các nơi tương tự

trên toàn quốc xảy ra các

trường hợp lây nhiễm

Nhà hàng với các trung tâm giải trí như quán rượu, câu lạc bộ

ban đêm, vũ trường, quán bar, karaoke hộp, cửa hàng bán dụng

cụ tình dục

Yêu cầu hạn chế sử dụng cơ sở vật

chất (Đ i ề u 2 4 , K h o ả n 9 của

Đạo luật về các điều khoản đặc

biệt)

Nếu bạn không thể đáp ứng, hãy xem 

xét đưa ra các yêu cầu riêng theo 

Điều 45, Khoản 2 của Đạo luật về 

các biện pháp đặc biệt, hướng dẫn 

riêng theo Khoản 3 của cùng đạo luật 

và công khai tên cơ sở theo Khoản 4 

của cùng đạo luật

Các cơ sở có tổng diện tích

sàn vượt quá 1.000 m2

cửa hàng video phòng riêng, quán cà phê internet, quán cà phê

hoạt hình, nơi bán vé, khu vực bán vé ngoài đường

Cơ sở thể dục thể

thao, khu trò chơi

các cơ sở và các nơi tương tự

trên toàn quốc xảy ra các

trường hợp lây nhiễm

Các cơ sở tập thể dục trong nhà như phòng tập thể dục và câu lạc

bộ thể thao, bể bơi trong nhà, sân chơi bowling, sân trượt băng

Các cơ sở có tổng diện tích

sàn vượt quá 1.000 m2

Cửa hàng Mahjong, pachinko, trung tâm trò chơi, công viên giải

trí, công viên giải trí, bể bơi ngoài trời, v.v.

Đại học/Trường học Đại học

Phòng họp / triển lãm

(Không bao gồm

phòng hội thảo cho

thuê)

Phòng họp, hội trường công cộng, phòng triển lãm

Cơ sở giáo dục Trường học (không bao gồm các trường đại học) Về thời gian mở cửa trường học, tuỳ

theo tình hình dịch bệnh của mỗi khu

vực, sẽ xem xét khởi động lại các

hoạt động giáo dục theo từng giai

đoạn.。

※"Khu vực phía Bắc Nakatan" gồm các khu vực như Thành phố Fukuchiyama, Thành phố Maizuru, Thành phố Ayabe, Thành phố Miyazu, Thành phố Kyotango, Thị trấn Ine và Thị 

trấn Yosano.



Loại hình cơ sở Chi tiết Nội dung yêu cầu

Nhà hát Nhà hát, khán đài sân vận động, rạp chiếu phim, sân khấu Bên cạnh việc tạo các hướng dẫn 

phòng dịch chung cho mỗi loại ngành 

nghề, cần triển khai tuyệt đối những 

phương án phòng dịch có tính thực 

tiễn, thiết thực

Đối với các cơ sở không tuân thủ các 

hướng dẫn dẫn đến xảy ra tình trạng 

lây nhiễm và tạo các ổ dịch trong 

tương lai, chúng tôi có thể xem xét 

yêu cầu hạn chế sử dụng cơ sở, v.v. 

dựa trên Điều 24, Khoản 9 của Đạo 

luật về các biện pháp đặc biệt

Phòng họp, triển lãm Cho thuê phòng hội nghị 

Đại học/Trường học Trường cao đẳng chuyên môn, các loại mô hình trường học, 

cơ sở giáo dục, trường dạy lái xe, trường học bán trú,trường 

dạy thêm.. (trừ trường đại học)

Bảo tàng Bảo tàng lịch sử, bào tàng nghệ thuật, thư viện

Khách sạn hoặc nhà trọ Khách sạn hoặc nhà trọ (giới hạn một số bộ phận chỉ được

sử dụng cho các cuộc họp)

Cơ sở thương mại Cửa hàng ngoài cửa hàng bán lẻ cung cấp nhu yếu phẩm

hàng ngày

Cửa hàng kinh doanh các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ về

nhu yếu phẩm hàng ngày

Cơ sở giải trí

※Tổng diện tích sàn là 1.000 m2 trở 

xuống (không bao gồm các cơ sở đã 

có lây nhiễm trước đó)

cửa hàng video phòng riêng, quán cà phê internet, quán cà

phê hoạt hình, trường bắn, nơi bán vé, khu vực bán vé ngoài

đường

Cơ sở thể dục thể thao, khu trò chơi

※Tổng diện tích sàn là 1.000 m2 trở 

xuống (không bao gồm các cơ sở đã 

có lây nhiễm trước đó)

Cửa hàng Mahjong, cửa hàng pachinko, trung tâm trò chơi, 

công viên chủ đề, công viên giải trí, bể bơi ngoài trời, v.v.

(3) Các cơ sở được giải trừ các yêu cầu về hạn chế hoạt động từ 0 giờ ngày 16/5



Tài liệu tham khảo: Một số ví dụ thực tế về "lối sống mới" 

(Trích từ "Phân tích các khuyến nghị về các biện pháp đối phó với các bệnh truyền nhiễm / đề xuất mới của coronavirus" của Hội đồng chuyên gia 5/4)

2) Các hoạt động cơ bản cho cuộc sống hằng ngày

Kiểm soát tình trạng lây nhiễm trong cuộc sống hàng ngày

・Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Nếu bạn và gia đình muốn ra ngoài, hãy chọn khu vực ngoài trời,  hạn chế các khu vực trong nhà.

・Giữ khoảng cách 2m giữa mọi người (ít nhất 1m).

・Khi nói chuyện, tránh tiếp xúc trực tiếp càng nhiều càng tốt.

・Khi về nhà, hãy rửa tay và mặt trước. Đi tắm, thay quần áo càng sớm càng tốt.

・Rửa tay bằng nước và xà phòng trong khoảng 30 giây (Bạn cũng có thể sử dụng chất khử trùng tay).

※ Bạn cần chú ý kiểm soát tình trạng lây nhiễm chặt chẽ hơn khi tiếp xúc với người già và những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng, chẳng hạn như 
những người mắc các bệnh mãn tính.

Các biện pháp kiểm soát lây nhiễm khi đi lại

・Hạn chế di chuyển từ nơi có đông người hoặc di chuyển đến nơi có đông người.

・Hạn chế về nhà hoặc đi du lịch, trừ trường hợp không thể tránh khỏi như đi công tác.

・Trong trường hợp bạn có các triệu chứng khởi phát của bệnh, hãy ghi lại các nơi bạn đã đi và những người bạn đã tiếp xúc. Hãy bật định vị điện thoại 

của bạn.

・Hãy chú ý đến tình trạng nhiễm trùng của cơ thể nếu có.

1) Các biện pháp cơ bản giúp kiểm soát lây nhiễm cho mỗi cá nhân

□Thường xuyên rửa tay và khử trùng tay □Hãy chú ý ho ”đúng cách” □Hãy thông gió thường xuyên nơi ở

□Giữ khoảng cách tối thiểu □Hạn chế tối đa 3 yếu tố (kín, đông người và gần)

□Hãy kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bạn và gia đình mỗi buổi sáng. Nếu bạn bị cảm hoặc sốt, hãy dùng thuốc và điều trị tại nhà

□Đeo khẩu trang khi bạn ở trong nhà hoặc nói chuyện, ngay cả khi bạn không có triệu chứng của bệnh

Hạn chế 

ra ngoài

Tránh nơi 

đông đúc

Tránh tiếp xúc 

ở cự ly gần
Tránh nơi 

bít bùng

Chú ý 

thông khí
Hãy ho 

đúng cách

Rửa tay



Một số ví dụ thực tế về "lối sống mới" 

(Trích từ "Phân tích các khuyến nghị về các biện pháp đối phó với các bệnh truyền nhiễm / đề xuất mới của coronavirus" của Hội đồng chuyên gia 5/4)

Mua sắm

・Sử dụng đơn đặt hàng

・Tại thời điểm có 1 hoặc ít người tại khu vực mua sắm

・Sử dụng thanh toán điện tử

・Hãy dự trù kế hoạch mua sắm trước và hoàn thành việc mua 

sắm nhanh chóng

・Không tiếp xúc với các vật mẫu trưng bày

・Chú ý giữ khoảng cách trước và sau tại quầy thanh toán

3) Các ví dụ cho từng tình huống trong đời sống hằng ngày

Giải trí, thể dục thể thao

・Chọn thời gian và địa điểm phù hợp khi đến công viên

・Xem video hướng dẫn tập yoga và thể hình tại nhà

・Đi bộ theo nhóm với số lượng ít người 

・Đi bộ ngược chiều với nhau nên giữ khoảng cách nhất định

・ưu tiên sử dụng các biện pháp đăng ký trực tuyến, online

・Không nên sử dụng phòng có không gian nhỏ hẹp trong thời 

gian dài

・Giữ khoảng cách hoặc sử dụng trực tuyến khi ca hát hoặc tiếp 

xúc nói chuyện

Sử dụng phương tiện công cộng

・Hạn chế nói chuyện

・Hạn chế sử dụng trong giờ cao điểm

・Đi bộ hoặc đi xe đạp

Ăn uống

・Mua đồ ăn về hoặc sử dụng dịch vụ giao đồ ăn

・Hãy tận dụng không gian ngoài trời

・Tránh để đồ ăn vào chung đĩa lớn, mà nên chia nhỏ ra từng đĩa cho 

riêng từng người

・Ngồi cạnh nhau thay vì ngồi đối diện nhau

・Hãy tập trung vào việc nấu ăn và nói chuyện với mức độ vừa phải

・Không dùng chung ly uống với người khác

Các dịp lễ hoặc hội họp

・Hạn chế ăn chung cùng lúc với nhiều người

・Không tham dự sự kiện nếu bạn đang cảm hoặc sốt

4) Phong cách làm việc mới

□Làm việc từ xa và luân chuyển ca trực □Đi làm theo giờ lệch nhau □Sắp xếp phòng làm việc rộng rãi, thông thoáng

□Họp trực truyến □Trao đổi danh thiếp trực tuyến □Sử dụng khẩu trang và chú ý thông gió khi gặp nhau trực tiếp


