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Biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm Virus Corona chủng mới 
tại Lễ hội quốc tế Kagawa 2020 

 
〇Yêu cầu đối với tất cả những người tham gia 
◆Cài đặt “Contact Confirming Application (Ứng dụng xác nhận tiếp xúc)” trước khi tham gia. 

Tải “Contact Confirming Application” tại đây 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

◆Hãy hành động dựa theo "Lối sống mới" như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa, khử trùng ngón tay và tuân thủ 
"Quy tắc ho nơi công cộng". 

Xem "Quy tắc ho nơi công cộng" tại đây 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html 

Xem "Lối sống mới" tại đây 
https://corona.go.jp/prevention/pdf/atarashii_seikatsu.pdf 

◆Những người thuộc các trường hợp sau không được tham gia.  
- Những người bị sốt (37,5 độ trở lên) và có triệu chứng cảm lạnh, chẳng hạn như ho. 
- Những người có người ở gần bị nhiễm hoặc có khả năng bị nhiễm virut corona chủng mới như gia đình, người ở 
nơi làm việc, trường học. 

- Ngoài những trường hợp trên còn bao gồm cả những người có thể trạng không tốt. 
- Những người đã nhập cảnh vào Nhật Bản từ những khu vực bị hạn chế nhập cảnh theo Đạo luật Kiểm soát nhập 
cư của Nhật Bản chưa quá 14 ngày. 

 
〇Các biện pháp phòng chống lây lan bệnh truyền nhiễm 
◆Thực hiện đo nhiệt độ khi vào cửa, những ai có triệu chứng như sốt sẽ không được tham gia. 
◆Ghế ngồi/Số người quy định 

- Số người quy định … Số người quy định là 50% số người có thể chứa. 
- Sắp xếp chỗ ngồi … Sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo duy trì khoảng cách giữa những người tham gia (1m trở lên). 
-  Khử trùng … Thực hiện khử trùng ghế và tay vịn. 

◆Thực hiện thông gió 
- Nếu có các thiết bị thông gió và điều hòa không khí được lắp đặt sẵn, chúng tôi sẽ vận hành các thiết bị đó thường 
xuyên và thực hiện thông gió thích hợp. 

- Cửa sổ và cửa ra vào luôn mở hết mức có thể. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm ngặt việc mở cửa sổ, thông gió 
trước và sau sự kiện. 

◆Bố trí dung dịch khử trùng 
- Dung dịch khử trùng được bố trí ở cửa ra vào của địa điểm. 

◆Duy trì khoảng cách lẫn nhau 
- Hướng dẫn người tham gia di chuyển giữ khoảng cách với người xung quanh khi ra vào. 

◆Phương thức tham gia 
- Yêu cầu đăng ký trước. (Để xác nhận thông tin liên lạc và tình trạng sức khỏe). 

◆Phổ biến các lưu ý trong ngày hôm đó. 
- Vào ngày diễn ra sự kiện, nhân viên sẽ phổ biến lại cho người tham gia về những điểm lưu ý (phổ biến triệt để 
"Quy tắc ho nơi công cộng", đeo khẩu trang, v.v.). 

◆Nhân viên đeo khẩu trang 
- Nhân viên sẽ đeo khẩu trang trong khi làm việc. (Có thể đeo tấm che mặt nếu cần.) 
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