Áp Dụng Các Biện Pháp Chống Dịch Covid-19
Nhằm Kiểm Soát Kết Thúc Làn Sóng Lây Nhiễm Thứ 5
Quyết định ngày 28/9/2021
(trích lược)
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gifu
Thời gian thực hiện: 1/10 ~ 14/10/2021

Lệnh [ban bố tình trạng khẩn cấp] áp dụng tại tỉnh Gifu đã được dỡ bỏ vào cuối tháng 9,
nhưng số người nhiễm mới vẫn ở mức cao. Số ca nhiễm mới trong nhiều ngày liên tiếp đều
tập trung ở người trẻ tuổi và người nước ngoài, do đó tình trạng hiện nay vẫn chưa thể nói đã
hoàn toàn dập được đợt dịch thứ 5 này.
Hơn nữa, mọi người cần chuẩn bị tâm lý đối phó với thời điểm các lễ hội mùa thu sắp tới.
Cho dù chính phủ đã quyết định gỡ bỏ lệnh [ban bố tình trạng khẩn cấp] nhưng kêu gọi
người dân hãy tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch cơ bản.

１ Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch
（１）Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cơ bản
＜Gửi đến cư dân tỉnh＞
・ Hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp dưới đây, bao gồm cả những người đã tiêm
Vaccine (sau khi tiêm vẫn có nguy cơ nhiễm).
➢ Đeo khẩu trang (khẩu trang vải không dệt, ôm khít mặt)
➢ Giữ vệ sinh ngón tay (thường xuyên rửa tay, khử trùng)
➢ Tránh 3 KHÔNG (những nơi dù chỉ có 1 yếu tố như Kín – Đông – Chật cũng nên
tránh)
➢ Thường xuyên mở cửa để lưu thông không khí
➢ Tự quản lý sức khỏe (khi không khỏe hãy dừng mọi hành động, kể cả việc đi học,
đi làm)
・ Hãy thực hiện đầy đủ những điều sau khi đi ra ngoài
➢ Tránh những nơi đông người và giờ cao điểm, đi với ít người nhất có thể
➢ Hạn chế ra ngoài đi ăn uống, nhà hàng vào ban đêm theo khung giờ yêu cầu rút
ngắn thời gian hoạt động.
➢ Khi di chuyển giữa các tỉnh như về quê, du lịch, công tác.v.v. cùng với việc thực
hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản và khuyến nghị xét
nghiệm đối với người chưa hoàn thành tiêm Vaccine.
➢ Hạn chế di chuyển giữa các khu vực đang bùng dịch
・ Các công ty triển khai thực hiện linh hoạt làm việc tại nhà (làm việc từ xa)
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・ Tránh các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao như tụ tập uống rượu trên đường phố
hoặc trong công viên.
（２）Tiếp tục yêu cầu duy trì thực hiện rút ngắn thời gian
・ Yêu cầu nhà hàng, quán ăn v.v. rút ngắn giờ kinh doanh.
Nhà hàng ăn uống: nhà hàng ăn uống (bao gồm cả quán nhậu), quán Cafe.v.v.
※không bao gồm ship hàng, dịch vụ bán mang về. Áp dụng cả đối với trung tâm tổ chức tiệc
Ngành
nghề yêu
cầu

cưới.
Khu vui chơi giải trí: các cửa hàng quán Bar, Karaoke...có giấy phép kinh doanh ăn uống theo luật
vệ sinh an toàn thực phẩm
※không bao gồm các quán Net Cafe, Manga Café, những cửa hàng để khách ở lại trong thời gian
nhiều giờ liền ban đêm.

Khu vực

Thành phố Gifu, Thành phố Hashima, Thành phố Kakamigahara, Thành phố Mizuho, Thành phố Ogaki,

áp dụng

Thành phố Minokamo, Thành phố Kani, Thị trấn Mitake

Thời gian

Từ 1/10 (thứ 6) ~ 14/10/2021 (thứ 5)

thực hiện
〇Cửa hàng có nhãn dán thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (cửa hàng được
chứng nhận của bên thứ ba *)
※Yêu cầu tuân thủ nghiêm 4 điều sau（①Lắp đặt các tấm acrylic hoặc đảm bảo khoảng cách
Nội dung
yêu cầu

chỗ ngồi, ②Thực hiện triệt để việc khử trùng tay, ③ Khuyến nghị khách đeo khẩu trang mọi lúc
ngoại trừ khi ăn, ④ Thực hiện lưu thông gió）
・Yêu cầu rút ngắn giờ làm việc từ 5:00 đến 21:00 (phục vụ đồ uống có cồn từ 11:00 đến 20:00)
・Yêu cầu khách hàng đi theo nhóm giới hạn không quá 4 người 1 bàn.
〇Những cửa hàng khác
・Yêu cầu rút ngắn giờ làm việc từ 5:00 đến 21:00 (phục vụ đồ uống có cồn từ 11:00 đến 20:00)
Chỉ chi trả tiền hợp tác khi thực hiện đầy đủ toàn thời gian yêu cầu.

Tiền hợp
tác

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: 2,5 man yên ~ 7,5 man yên (1 cửa hàng/1 ngày)
Doanh nghiệp lớn: doanh thu bị giảm trong 1 ngày × 0.4 (1 cửa hàng/1 ngày)
※tối đa 20 man yên (hoặc doanh thu cao nhất trong 1 ngày × 0.3, chọn số tiền thấp hơn trong 2 cách
tính này)
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・ Không sử dụng các thiết bị Karaoke tại nhà hàng và trung tâm tiệc cưới. (Khu vực
thuộc đối tượng và thời gian áp dụng giống với yêu cầu giảm thời gian đối với nhà hàng)
・ Tại các cửa hàng không thuộc mục nêu trên, khi cung cấp thiết bị Karaoke hãy
thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm như tránh 3 KHÔNG và đảm bảo
lưu thông gió. (Khu vực thuộc đối tượng và thời gian áp dụng giống với yêu cầu giảm thời
gian đối với nhà hàng)
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