
Nơi mà 3 tình huống “mật” đều có thì 
rủi ro phát sinh lây lan tập thể rất 
cao!

Hãy cẩn thận để không bị bệnh do virus corona chủng mới.

※Ngoài ra, hãy khử trùng các vật dụng dùng 
chung với nhiều người.

③「Tiếp xúc cận 
cảnh 」đứng gần 
nhau nói chuyện.

②「Không gian dày 
đặc」nơi tập trung 
đông người với mật độ
cao.

①「Không gian kín」
nơi không khí trong 
phòng lưu thông kém.

Hãy tránh khỏi 3 tình huống  “mật”!



https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi

■Bấm vào đây để biết thêm thông tin về bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới.

・Tỉnh Aichi Trang web về biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm virus 
 corona chủng mới. 

・Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Về bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới.

・Bộ Tư pháp. Cổng thông tin hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài.

※Nếu không biết tư vấn ở đâu, hoặc nếu cần thông dịch viên, vui lòng gọi cho 
Trung tâm đa văn hóa tỉnh Aichi.

Trung tâm đa văn hóa tỉnh Aichi. Số điện thoại. 052-961-7902
Trong Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Aichi. 

Từ thứ hai đến thứ bảy. 10:00 ～18:00
[Ngôn ngữ được hỗ trợ] Tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Anh, tiếng Trung, tiếng Philippines / tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Nepal, 
tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Myanmar.

● Khi đến cửa hàng với tư cách là khách hàng, hãy tuân thủ

các quy tắc của cửa hàng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

● Nếu có thể, vui lòng đến cửa hàng có nhãn dán bên phải. 
   Cửa hàng cẩn thận tránh sự lây lan của dịch bệnh. 

①Lấy xà phòng 
và rửa lòng bàn 
tay.

②Rửa mu bàn tay. ③Rửa các kẽ ngón 
tay. 

④Rửa đầu ngón 
tay.

⑤Rửa ngón tay cái. ⑥Rửa cổ tay. ⑦Xả sạch xà phòng với 
nước và lau sạch bằng 
khăn.

Hãy rửa tay thường xuyên, khử trùng bàn tay và ngón tay.

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

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html


