
Gửi tới toàn thể người dân tỉnh Iwate

～Nhưng điều cần chú ý trong  lễ Obon và kỳ nghỉ hè～

１ Nghĩ đến người khác và cư xử bình tĩnh
 Không phân biệt đối xử, thành kiến, vu khống người bị lây nhiễm 

hoặc gia đình của họ. Hãy nghĩ đến người khác và hành động 

bình tĩnh.

 Với lòng biết ơn và lòng nhân ái hãy hỗ trợ tất cả các nhân viên 

đang cung cấp các dịch vụ không thể thiếu đối với cuộc sống của 

người dân, nhất là các nhân viên y tế.

２ Khi di chuyển trong lễ Obon và kỳ nghỉ hè

 Không yêu cầu tự hạn chế về quê trong lễ Obon hoặc di chuyển 

trong kỳ nghỉ hè nhưng
・ Tránh di chuyển nếu cảm thấy không khỏe hoặc sốt

・ Thận trọng khi tiếp xúc với người khác đặc biệt là người già 

và khi ăn uống.

 Khi đến tỉnh khác, vui lòng kiểm tra tình trạng lây nhiễm tại nơi 

đến và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

３ Thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn

lây nhiễm
 Tránh "ba dày đặc", rửa tay và giữ khoảng cách với người khác.

 Nếu cảm thấy không khỏe, chẳng hạn như sốt, vui lòng liên hệ 

với Trung tâm tư vấn người tiếp xúc hoặc người về nước hoạt 
động 24 giờ hoặc các cơ sở y tế.

 Hãy cài đặt ứng dụng xác nhận tiếp xúc vi-rút corona "COCOA".

 Các doanh nghiệp hãy thực hiện triệt để các biện pháp ngăn 

ngừa lây nhiễm dựa theo "Hướng dẫn cho từng ngành" và “Mosi 

Sapo Iwate".

※ Nếu có thay đổi về tình hình lây nhiễm tại Nhật Bản hoặc tỉnh, chúng tôi có thể thay đổi nội 

dung yêu cầu để ngăn chặn lây nhiễm.
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