
 

 

ベトナム語（VN） 

Hướng dẫn về việc gỡ bỏ biện pháp trọng điểm phòng chống lây nhiễm kéo dài và 

đối ứng với “Thời gian áp dụng biện pháp phòng chống lây nhiễm lan rộng trở lại” 

Công bố ngày 4 tháng 3 năm 2022 (thứ Sáu) 

 

Ngày 4/3, chính phủ đã quyết định gỡ bỏ “Biện pháp trọng điểm phòng chống lây 

nhiễm kéo dài” kéo dài đến ngày 6/3 ở 13 tỉnh gồm có tỉnh Fukuoka. Tuy nhiên, không 

có nghĩa là sự lây nhiễm đã được kiểm soát. Để tiếp tục phòng chống lây nhiễm lan 

rộng trên toàn thể xã hội, tỉnh Fukuoka xác định 1 tháng từ ngày 7 tháng 3 (thứ Hai) đến 

ngày 7 tháng 4 (thứ Năm) là “Thời gian áp dụng biện pháp phòng chống lây nhiễm lan 

rộng trở lại”, triệt để áp dụng biện pháp phòng chống lây nhiễm, tăng cường thể chế 

cung cấp y tế, nỗ lực hết mình để thúc đẩy tiêm chủng vắc-xin. 

 

 

 

 

 



 

 

ベトナム語（VN） 

 

[Đề nghị đối với người dân trong tỉnh] 

 

 

Vắc-xin được cho là có hiệu quả dự phòng lây nhiễm, hiệu quả dự phòng sốt, hiệu quả 

dự phòng bệnh trở nặng đối với chủng Omicron bằng mũi tiêm thứ 3. Từ ngày 4 tháng 

3, hội trường Hakata là Trung tâm tiêm chủng mở rộng thứ 4 của tỉnh (TKP Garden 

City PREMIUM trước ga Hakata) cũng bắt đầu tiêm chủng. Rất mong quý vị cũng sử 

dụng nơi này. 



 

 

ベトナム語（VN） 

 

Khi đi ra ngoài, vui lòng tiếp tục sát trùng ngón tay, đo thân nhiệt v.v. ở nơi đến. Đặc 

biệt, người cao tuổi và người có bệnh nền, người thường xuyên tiếp xúc với những 

người này thì vui lòng hành động thận trọng. 

 



 

 

ベトナム語（VN） 

 

Tỉnh Fukuoka có khoảng 19.500 cửa hàng là “Cửa hàng có chứng nhận phòng chống 

lây nhiễm” đạt 40 hạng mục mà tỉnh quy định. Khi ăn uống trong thời gian dài, cảm 

giác hưng phấn tăng lên, lực tập trung giảm nên dễ nói tiếng to, vì vậy vui lòng ăn uống 

trong 2 tiếng trở xuống, kể cả ở nhà riêng v.v. 

 



 

 

ベトナム語（VN） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ベトナム語（VN） 

[Yêu cầu dành cho cửa hàng ăn uống] 

 

Tỉnh sẽ gỡ bỏ yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với các cửa hàng ăn uống từ 

ngày 6 tháng 3. Ngoài ra, cửa hàng có chứng nhận phòng chống lây nhiễm cũng vui 

lòng tuân thủ cả tiêu chuẩn chứng nhận. 

Lưu ý, trong các cửa hàng có chứng nhận, cửa hàng đăng ký chế độ gói vắc-xin / xét 

nghiệm thì có thể sử dụng với 5 người trở lên nếu tất cả người sử dụng đều được xác 

nhận âm tính bằng PCR v.v. 

 



 

 

ベトナム語（VN） 

Tỉnh đang thúc đẩy các cửa hàng ăn uống không có chứng nhận phòng chống lây nhiễm 

lấy chứng nhận. 

[Biện pháp của tỉnh] 

 

Cho đến ngày 7 tháng 4 là “Thời gian áp dụng biện pháp phòng chống lây nhiễm lan 

rộng trở lại”, tỉnh tiếp tục ngừng sử dụng chương trình du lịch “Fukuoka no Himitsu no 

Tabi (Du lịch tránh dịch ở Fukuoka)”. 

 


