
<Các biện pháp chính tại cửa hàng>

• Thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chận lây nhiễm, như “hạn 

chế và hướng dẫn khách“, “rửa tay kỹ và lắp đặt thiết bị khử 

trùng“

<Các biện pháp chính trong công việc>

• Thúc đẩy các biện pháp để giảm tiếp xúc với người khác, như 

làm việc tại nhà (telework) và xếp thời gian làm việc khác nhau

＜ Nemaro-kun ＞

＜Amabie＞

<Sobacchi (bản 

đeo khẩu trang)>

Sobacchi (bản rửa tay)>

• Ra ngoài với một số ít người khi vắng người

• Đeo khẩu trang và giữ đủ khoảng cách với người khác

• Khi về nhà, rửa tay, khử trùng và súc miệng thật kỹ

２ Biện pháp khi mua sắm và ăn uống

３ Biện pháp tại cửa hàng và nơi làm việc

4 Biện pháp   đối với nhân viên y tế và người dân ngoài tỉnh

• Biết ơn và hỗ trợ các nhân viên y tế và các cá nhân đang 

cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày.

• Phản ứng bình tĩnh và thể hiện lòng hiếu khách đối với 

những người ngoài tỉnh.

１ Biện pháp cho các chuyến công tác đến tỉnh khác, về quê và du lịch
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Hãy thực hiện các biện pháp 
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<Các biện pháp chính tại cửa 

<Các biện pháp chính trong công việc
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• Kiểm tra tình trạng lây nhiễm tại điểm đến

• Ghi lại người và nơi đã gặp tại điểm đến

• Đeo khẩu trang và tránh nơi có 3 dày đặc

• Vào mùa hè, để tránh bị say nắng hãy tháo khẩu trang khi ở ngoài trời


