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Các chính sách ứng phó sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Phủ Kyoto được dỡ bỏ 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020 

Trụ sở chính của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh virus corona chủng mới ở Phủ Kyoto 

 

Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở phủ Kyoto được dỡ bỏ, các biện pháp khẩn cấp ở Phủ Kyoto 

nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona chủng mới được công bố vào ngày 15 tháng 5 sẽ bị hủy 

bỏ và các biện pháp sau sẽ được thực hiện trong tương lai. 

Nội dung 

 

1. Thời gian 

Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 

※ Tuỳ thuộc vào nội dung tình hình của tuyên bố khẩn cấp quốc gia vào ngày 29 tháng 5, chúng tôi sẽ 

xem xét các chính sách lại một lần nữa. 

 

2. Về các hoạt động hiện tại như đi ra ngoài 

① Yêu cầu hạn chế không di chuyển đến hoặc từ các tỉnh đang có tình trạng cảnh báo đặc biệt và 

yêu cầu không di chuyển đến các tỉnh khác khi không cần thiết. 

② Yêu cầu hạn chế không đi đến các cơ sở đã xảy ra tình trạng lây nhiễm trước đó hoặc các địa 

điểm có 3 yếu tố (kín, đông người và gần) 

③ Yêu cầu thực hành lối sống mới để ngăn ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh, như đã được trình bày tại 

Hội nghị Chuyên Gia Quốc gia. 

 

3. Về tổ chức các sự kiện 

① Yêu cầu hủy bỏ hoặc hoãn tổ chức các sự kiện quy mô lớn và toàn quốc。 

② Vào ngày diễn ra sự kiện, yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm phù hợp, sử dụng 

các hướng dẫn sau đây 

 Nếu sự kiện diễn ra trong nhà, hãy đảm bảo số lượng người tham gia từ 100 trở xuống và ít 
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hơn một nửa sức chứa. 

 Nếu sự kiện diễn ra ngoài trời, hãy đảm bảo số lượng người tham gia không quá 200 người 

và chú ý giữ khoảng cách vừa đủ giữa mọi người (ít nhất là 2m). 

③ Ngay cả khi số lượng người tham dự ít hơn số lượng dự kiến trong mục ②, yêu cầu hạn chế các 

tiết mục có âm thanh lớn, ca hát và chúc mừng, trò chuyện trong khoảng cách gần và trong không 

gian kín. 

 

4. Vệ việc sử dụng các cơ sở 

① Yêu cầu tiếp tục hợp tác về đình chỉ hoạt động của các cơ sở đã xảy ra tình trạng lây nhiễm. 

Nhà hàng giải trí như quán rượu và câu lạc bộ đêm, karaoke hộp 

Quán bar, cửa hàng bán dụng cụ tình dục, phòng tập thể dục 

② Đối với các trường đại học, hãy ban hành các hướng dẫn cần thiết để mở cửa lại trường học, ban 

hành các hướng dẫn phòng chống lây nhiễm tuỳ thuộc vào tình hình của từng trường đại học và 

phổ biến đến các giảng viên và sinh viên trước khi bắt đầu áp dụng. 

③ Yêu cầu quản lý của tất cả các cơ sở khác thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm thích hợp 

dựa trên các hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm của từng ngành (được công bố trên trang web của 

Ban Thư ký Nội các). 

 

5. Làm việc 

Chúng tôi yêu cầu các công ty, doanh nghiệp tiếp tục cố gắng thực hiện các biện pháp nhằm làm giảm 

tình trạng tiếp xúc giữa người và người, như làm việc tại nhà, đi làm theo giờ lệch nhau và khuyến khích 

đi lại bằng xe đạp. 

Yêu cầu thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa sự lây nhiễm tại nơi làm việc và cửa hàng, v.v., 

dựa trên các hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh được thiết lập cho mỗi ngành. 

 

 

 



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


