Xin hãy hợp tác phòng tránh lây nhiễm dịch do virus Corona chủng mới gây nên

Không ở trong "Không gian bí", Không
"Tập trung đông người", Không "Tiếp xúc gần"!
Hướng đến mục tiêu "Không phạm phải các chữ "Mật" (zero mitsu)"– (là các điều ghi trên).
Khi ở ngoài trời cũng cần phải chú ý: Không tập trung đông người, không tiếp xúc gần!

Giữ khoảng cách đủ an toàn
đối với mọi người!

Mở cửa chính và cửa sổ,
thường xuyên thông khí!

2 mét

Khi ở ngoài trời cũng nên tránh các hoạt động
tập trung đông người!
Đi tản bộ hoặc đi bộ thể thao
với số lượng ít người thì không sao

Khi nói chuyện,
hãy đeo khẩu trang!

Hãy giữ khoảng cách ngay cả
trong quán ăn!
- Tránh tiệc tùng đông người
- Ngồi cách ra so với người xung quanh
- Ngồi so le với nhau

Trong tàu điện hoặc thang máy,
hãy thận trọng và
hạn chế nói chuyện!

Nói chuyện 5 phút
được tính như 1 lần ho
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Tìm kiếm

Xin hãy hợp tác thực hiện các
biện pháp phòng tránh lây nhiễm
Điểm mấu chốt trong Biện pháp phòng tránh lây nhiễm, trong đó bao
gồm cả dịch do virus Corona chủng mới gây nên, về cơ bản là "Rửa tay"
và "Phép lịch sự khi ho, bao gồm cả việc đeo khẩu trang".

1. Rửa tay
Rửa tay đúng cách
1

Trước khi rửa

- Cắt móng tay thật gọn gàng
- Tháo đồng hồ hoặc nhẫn
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Làm ướt tay dưới vòi nước, chà
xà phòng, kì cọ lòng bàn tay.
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Vuốt và kì cọ mu bàn tay.

Kì cọ cẩn thận phần kẽ giữa
móng tay và đầu ngón tay.
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Rửa kẽ giữa các ngón tay.
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Rửa bằng cách dùng lòng bàn tay
xoay nhẹ ngón tay cái của tay kia.

Không quên rửa cổ tay.

Sau khi rửa sạch bằng xà phòng, hãy xả thật sạch bằng nước, rồi dùng khăn tay hoặc
khăn giấy sạch để lau khô.

Thực hiện ở những nơi đông người
như trên tàu, nơi làm việc, trường học...

2. Phép lịch sự khi ho

3 phép lịch sự khi ho

Không che chắn gì
khi ho, hắt xì

Khi không có
khẩu trang

Dùng tay để che khi
ho, hắt xì

Đeo khẩu trang
(che mũi, miệng)

Đeo khẩu trang đúng cách
1

Che kín cả mũi và
miệng

2

Dùng khăn giấy
tissue, khăn tay để
che mũi, miệng

Khi khẩn cấp

Dùng khủy tay áo
để che mũi, miệng

3

Đeo phần dây lên tai

Đảm bảo che kín
sống mũi và không
bị hở
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「5 Bối cảnh」làm tăng nguy cơ Lây nhiễm
Bối cảnh
①

Bối cảnh Tụ tập ăn uống đông người trong thời gian dài
②

Tiệc tùng kèm rượu bia

● Rượu bia làm tâm trạng trở nên hưng phấn và làm giảm sự
chú ý. Hơn nữa, uống rượu bia cũng làm nghe kém dẫn đến dễ nói to.
● Đặc biệt, việc tụ tập đông người trong một khoảng không
gian nhỏ hẹp trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm
● Ngoài ra, việc dùng chung cốc ( uống vòng tròn) hay dùng
chung đũa cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Bối cảnh Trò chuyện mà không đeo
khẩu trang
③
● Trò chuyện ở khoảng cách gần mà không đeo khẩu trang sẽ
làm tăng nguy cơ lây nhiễm qua giọt bắn hay giọt bắn siêu vi.
● Một trong những trường hợp lây nhiễm do không đeo khẩu
trang đã được ghi nhận là do hát karaoke vào ban ngày,…
● Cần lưu ý ngay cả khi ở trong xe trong trường hợp di chuyển
bằng xe ô tô hoặc xe buýt

● Việc tiệc tùng hay tiếp khách kèm ăn uống trong thời gian dài hoặc uống nhiều tăng đến
đêm khuya làm tăng nguy cơ lây nhiễm hơn so với việc ăn uống trong thời gian ngắn.
● Việc ăn uống đông người( ví dụ: 5 người trở lên) sẽ dễ gây nói to và văng giọt bắn ra xung quanh
nên cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Bối cảnh Sinh hoạt chung trong
④
không gian hẹp

Bối cảnh
⑤

Thay đổi từ địa điểm này
sang địa điểm kia

● Sinh hoạt chung trong một không gian hẹp sẽ làm tăng nguy cơ
lây nhiễm do cùng chung không gian kín trong thời gian dài.
● Một số trường hợp nghi ngờ lây nhiễm tại các khu vực công
cộng như ký túc xá, nhà vệ sinh,… cũng đã được báo cáo.

● Thay đổi địa điểm khi giải lao giữa giờ làm việc có thể làm
tăng nguy cơ lây nhiễm do thả lỏng tâm lý( mất cảnh giác) hoặc
do thay đổi môi trường.
● Một số trường hợp lây nhiễm đã được xác nhận tại các địa
điểm như tại phòng nghỉ giải lao, nơi hút thuốc hoặc phòng
thay đồ.

