
Những điểm cần lưu ý để phòng chống cảm nhiễm Virút Côrona

・Khi cảm thấy không được khỏe thì không nên đi ra ngoài.

・Hãy mang khẩu trang khi ra ngoài. Thời tiết hôm nào cảm thấy

oi bức, chúng ta hãy cẩn thận với việc bị cảm nắng. Khi đang ở

bên ngoài và có thể giữ được khoản cách (2m) với người khác

thì chúng ta hãy nên tháo khẩu trang.

Khi đi ra ngoài

・Khi ở trong nhà, chúng ta cũng cũng nên phải giữ khoản cách (2m) với người khác.

・Khi nói chuyện, nên đeo khẩu trang và giữ âm thanh giọng nói của mình được vừa phải.

・Hãy rửa tay kỹ lưỡng sau khi bị ho và hắt hơi,

Hãy sử dụng khăn tay riêng của mình.

・Hãy mở cửa sổ, để thay đổi không khí trong phòng, khoản 2 lần trong 1 tiếng đồng hồ.

・Hãy sát trùng những đồ vật có người khác dùng chung (điều khiển máy, tủ lạnh, công tắt điện, máy sấy

tóc) bsau khi bạn đã dùng.

・Hãy đóng nắp bồn cầu rồi xả nước sau khi đã sử dụng.

【Khi ăn cơm】

・Hãy rửa tay thật kỹ lưỡng trước và sau khi ăn cơm. 

Và hãy sử dụng khăn tay riêng của mình.

・Nếu có khả năng thì nên hãy ngồi ngang cạnh nhau khi ăn cơm.

・Hãy chuẩn bị cho mỗi người mỗi dĩa riêng khi ăn cơm.

• Hãy rửa tay bằng xà phòng cho thật là kỹ lưỡng

Hãy sử dụng khăn tay riêng của mình.

• Khi vứt bỏ khẩu trang, khăn giấy, bao tay, thì hãy bỏ vào túi nilon rác

   và buộc cho thật chặt miệng túi rác lại rồi hãy mang đi vứt để tránh cho người khác s

   sờ phải.

Khi về từ bên ngoài

Khi sống cùng người khác
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Thân gửi đến các nhân viên người nước ngoài đang được thuê làm 
việc tại công ty

（ベトナム語）



・Để phòng chống triệu chứng cảm nắng, hãy mở cửa sổ để thay đổi không khí trong phòng.

Hãy điều chỉnh nhiệt độ trong phòng thường xuyên để tránh việc bị nóng oi bức.

・Khi ở bên ngoài trong lúc nhiệt độ và độ ẩm cao, đồng thời hãy nên tháo khẩu trang khi

   giữ được khoản cách (2m) với người khác .

・Hãy tránh việc vận động quá sức khi mang khẩu trang, và khi giữ được khoản cách

   được với người xung quanh, ta hãy nên tháo khẩu trang ra để tạm nghỉ ngơi.

・Mặc dù cảm thấy chưa bị khát nước, nhưng ta vẫn nên uống nước thường xuyên

(một ngày khoản 1, 2 lít nước).

・Khi cảm thấy mắc ói (buồn nôn), chóng mặt thì hãy nên làm cho cơ thể mát

hơn và cũng nên uống nước thường xuyên vào. Khi cảm thảy người không được khỏe thì nên ở nhà

   để nghỉ ngơi.

Hãy thận trọng với triệu chứng cảm nắng

※Muốn biết thêm chi, xin hãy vào tham khảo trang nhà dưới đây.

■Về phương pháp phòng chống triệu chứng cảm nhiễm Côrôna

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

■ Về phương pháp phòng chống triệu chứng cảm nắng

https://www.otit.go.jp/heatstroke/

Trang nhà Bộ lao động
an sinh xã hội Nhật Bản

Trang nhà
Cơ quan quản lý

Thực tập sinh người ngoại quốc

Bộ lao động an sinh xã hội Nhật Bản

Khi sống cùng người khác

【Khi đi tắm】

・Hãy sử dụng khăn tắm riêng của mình.

・Hãy sử dụng phòng tắm theo thuần tự.

【Khi đi ngủ】

・Nếu có khả năng thì nên giữ khoản cách xa với nhau khi ngủ cùng phòng với ngưới khác.

・Nếu có khả năng thì hãy nên ngủ kiểu quay đầu nghịch hướng với nhau.
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