
Lưu ý！

Những trường hợp gây lây nhiễm coronavirus mới đã thật sự xảy ra 
trong khu vực tỉnh Gifu.

・ Nhân viên phái cử bị  lây nhiễm vì cùng sử dụng dịch vụ xe buýt đưa   
đón đi làm.

・Bị lây nhiễm vì  sử dụng cùng  phòng.

・ Tuy mọi người có đeo khẩu trang trong lúc làm việc, nhưng lại bị lây 
nhiễm khi họ tháo khẩu trang ra khi nghỉ giải lao hoặc khi ăn uống. 

Thông báo từ thành phố Kani

Số lượng người ngoại quốc sinh sống tại Kani chỉ có đến 8%.  Nhưng từ 
tháng 1 trở đi thì số người ngoại quốc bị nhiễm trong thành phố này lại 
chiếm đến 45%. Thành phố Kani cũng là nơi có số ca nhiễm cao nhất trong 
khu vực tỉnh Gifu và đã có đến 7 trường hợp bị lây nhiễm theo nhóm (tại 
thời điểm ngày 3/2).

Nếu tình trạng lây nhiễm vẫn tiếp tục, chúng tôi e rằng bệnh viện không thể 
nào cho nhập viện nữa vì quá tải. Mà nếu ca nhiễm nặng vẫn tăng thì không 
biết phải làm sao.

Người bị nhiễm phải cách ly cho đến khi khỏi bệnh.  Trong thời gian đó 
không được đi làm. Thu nhập sẽ bị ảnh hưởng!

Trên mạng xã hội có người đã đổ lỗi cho người ngoại quốc gây bệnh. Vì thế, 
từng người một, chúng ta hãy phòng ngừa bệnh lây lan bằng cách triệt để  
đeo khẩu trang, rửa tay, v.v... Ngoại trừ những người cùng sống chung trong 
gia đình, tránh không ăn uống với người khác.

Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách lớn từ dịch coronavirus mới để 
giúp thành phố Kani trở thành một nơi an toàn, lý tưởng cho mọi người, 
người Nhật cũng như người ngoại quốc, cùng sinh sống.

Văn phòng phòng ngừa lây nhiễm thành phố Kani
Liên hệ:  TEL 0574-62-1500（tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha）


