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城陽市国際交流協会 2020 年 5 月 23 日 

DỠ BỎ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Ở KYOTO 

❖ Vào ngày 21/5/2020, chính phủ Nhật Bản thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì virus Corona đối với 

các tỉnh Kyoto, Osaka, Hyogo. Còn Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama và Hokkaido vẫn tiếp tục 

trong tình trạng khẩn cấp. 

❖ Kyoto sẽ thu hẹp yêu cầu ngừng kinh doanh từ 0 giờ ngày 23/5. 

1. Đối với các hoạt động cần đi ra khỏi nhà 

1. Không đi đến Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Hokkaido. Trường hợp công việc không cần, không 

gấp yêu cầu hạn chế đi lại đến các tỉnh này 

2. Không đến các địa điểm là ô lây nhiễm virus Corona, các địa điểm tập trung đông người 

3. Thực hiện lối sống mới để ngăn ngừa sự lan rộng của virus Corona 

2. Đối với việc tổ chức sự kiện 

(1) Tạm hoãn hoặc kéo dài các sự kiện có qui mô toàn quốc 

(2) Đối với các sự kiện có qui mô dưới đây cần phải có biện pháp ngăn ngừa lây lan virus đảm bảo trước 

khi tổ chức: 

・ Nếu tổ chức trong nhà với số người tham gia dưới 100 người, số người tham gia phải dưới một nửa 

so với sức chứa trong phòng. 

・ Nếu tổ chức ngoài trời với số người tham gia dưới 200 người, phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 

người gần nhau là 2 mét (trong khả năng có thể). 

(3) Các sự kiện có số người tham dự ít hơn ở trường hợp (2) nhưng được tổ chức ở phòng kín, phát ra 

tiếng nói to và có sự giao tiếp hội thoại giữa mọi người thì không được tổ chức. 

3. Đối với việc sử dụng các cơ sở, thiết bị công cộng 

(1) Các địa điểm còn mang nguy cơ cao lây nhiễm virus Corona vẫn tiếp tục ngừng kinh doanh. 

Đó là hộp đêm, phòng karaoke, night house, phòng tập gym… 

(2) Trường đại học, nếu đã chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống lây nhiễm sẽ hoạt động lại. 

Tùy theo tình hình của từng trường, ở mỗi trường sẽ chuẩn bị sổ tay phòng chống lây nhiễm dựa 

trên hướng dẫn về phòng chống lây nhiễm virus Corona nói chung. Khi toàn thể nhân viên, giáo viên 

và học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ đi vào hoạt động lại. 

(3) Tất cả các cơ sở thiết bị khác đều phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống lây nhiễm. 

4. Đối với việc đi làm 

Nhân viên được khuyến khích làm việc tại nhà (qua điện thoại, internet…), giãn thời gian đi làm 

thành nhiều khung giờ, khuyến khích đi làm bằng xe đạp hoặc bằng các phương tiện để hạn chế tối đa 

nhất việc tiếp xúc với người khác. 

Nơi làm việc, cửa hàng… cần có biện pháp ngăn chặn lây nhiễm virus Corona theo hướng dẫn phòng 

chống lây nhiễm phù hợp với từng ngành nghề. 

Thông tin chi tiết ở phủ Kyoto 

https://www.kpic.or.jp/content/files/njfumin/coronavirus_vietnamese_20200521.pdf 


