
Bản tin NIA – Tập 1  Bản tiếng Việt 

 

Thông báo về công tác phòng chống dịch COVID-19  

trong các lễ hội có sự tham gia của người nước ngoài đang sinh sống tại Okinawa 

 

Kính chào quý vị, sau đây là bản tin thời sự của NIA Nago. 

Vào ngày 28 tháng 2, tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Okinawa đã kết thúc. Tuy 

nhiên, chính quyền tỉnh Okinawa vẫn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của mọi người để ngăn 

ngừa sự lan rộng của dịch bệnh COVID-19. 

 

Đặc biệt, đối với đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản cần lưu ý 

các mục sau đây khi tổ chức các sự kiện, lễ hội của nước mình. 

 

1) Thứ nhất, khi thể trạng không được khỏe xin hãy ở nhà. 

2) Thứ hai, không đi đến những nơi tập trung đông người, các sự kiện cần phải nói lớn, các 

buổi hội họp ăn uống mà không tổ chức các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

3) Thứ ba, khi tham gia các sự kiện hay các buổi hội họp ăn uống, hãy thực hiện thật nghiêm 

chỉnh các công tác phòng chống dịch bệnh bằng cách giữ khoảng cách giữa người với 

người, thường xuyên sát khuẩn tay và ngón tay, đeo khẩu trang và không nói chuyện quá 

lớn. 

4) Thứ tư, không tụ tập ăn uống trong thời gian dài. Đặc biệt cố gắng không tham gia tụ tập 

uống rượu, bia. 

5) Thứ năm, hãy trò chuyện với gia đình, bạn bè tại nhà qua hình thức trực tuyến. 

6) Thứ sáu, nếu thấy xuất hiện các triệu chứng bị nhiễm vi-rút corona hãy gọi điện đến các 

quầy tư vấn của chính quyền địa phương đang sinh sống.  

 

Rất mong có được sự hợp tác, chung tay từ quý vị. 

 

 


