
Ví dụ thực hành đời sống thường nhật mới 
trong “thời đại with Corona (Sống chung với Corona)”

Thông báo của thành phố Fukuoka

Để bảo vệ sinh mạng của bạn và những người yêu quý của bạn, vui lòng thực hành hình thức đời sống mới.

Biện pháp chống lây nhiễm cơ bản

Lối sống thường nhật Phong cách làm việc

- Sử dụng cả mua sắm trực tuyến
- Sử dụng thanh toán điện tử

Đeo khẩu trang lúc ra ngoài, khi nói chuyện

Rửa tay, rửa mặt ngay sau khi về nhà

2m

Mua sắm

Khoảng cách với người khác là 2m

- Đem về hay giao hàng
- Ngồi hàng ngang

- Hạn chế trò chuyện
- Tránh múi giờ đông người

Ăn uống

Giao 
thông 
công 
cộng

Đi làm

Nơi làm 
việc

- Làm việc từ xa và luân phiên
- Đi làm lệch giờ

- Văn phòng rộng rãi
- Họp trực tuyến

●Khi gặp người có nguy cơ diễn tiến nặng như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người đang mang thai 
hãy chú ý nhiều hơn nữa về quản lý sức khỏe. 

● Mỗi sáng, hãy đo nhiệt độ cơ thể, kiểm tra tình trạng sức khỏe.

● Trường hợp có triệu chứng sốt hay cảm, hãy tịnh dưỡng tại nhà chứ không miễn cưỡng quá sức.

● Hãy tránh di chuyển ra ngoài tỉnh như về quê hay du lịch không cần thiết không gấp gáp v.v.

Trường hợp có triệu chứng cảm như sốt, ho v.v. thì không đi khám trực tiếp mà liên hệ bằng điện 
thoại trước với bác sỹ thường đi khám và số điện thoại chuyên dụng dành cho người 
nước ngoài về bệnh truyền nhiễm vi-rút Corona chủng mới (Covid-19) của thành phố 

Fukuoka để được tư vấn.

092-687-5357 (24/24, đáp ứng 19 ngôn ngữ)

3mitsu 
(mật) Tránh “Đông”, “Gần”, “Kín”×

Bản ngày 30 tháng 10 năm Reiwa 2 (2020)
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