
【ベトナム語】 

高知県国際交流協会（KIA）12/15作成  

Thông báo từ chủ tịch tỉnh Kochi  
+ Ngày 9 tháng 12 tỉnh Kochi đã đưa ra CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT nhằm 
đối ứng với bệnh truyền nhiễm.  Mong sự hợp lực của mọi người để 
dịch bệnh không phát tán. Tuy nhiên, số người nhiễm bệnh vẫn tăng 
nhiều.  
+ Ngày 12 tháng 12 đã có 27 người nhiễm bệnh, đây là con số nhiều 
nhất cho đến bây giờ.  
+ Việc mọi người ăn uống cùng nhau là nguyên nhân làm cho bệnh 
đang ngày càng lần rộng.  
+ Việc ăn uống ở ngoài rồi mang virus về nhà hoặc nơi làm việc làm 
cho gia đình và những người làm việc chung bị lây nhiễm.  Đặc biệt 
là những người thân cao tuổi trong gia đình như ông, bà (>=65 
tuổi)...bị lây nhiễm nhiều.  
+ Chúng ta phải ngăn chặn việc lây nhiễm. Từ ngày 16 tháng 12 đến 
ngày 30 tháng 12 các cửa hàng ăn uống cũng như các quán rượu hãy 
đóng cửa vào lúc 8h tối. Những cửa hàng đó sẽ được tỉnh hỗ trợ số 
tiền từ 20000 yên cho đến 300000 yên một ngày.  
+ Rất mong sự hợp lực của tất cả người dân đang sinh sống tại tỉnh 
Kochi cùng nhau ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Những buổi tụ 
tập ăn uống ( nếu cần thiết) thì chỉ nên có 4 người trở xuống và chỉ 
trong vòng 2 giờ đồng hồ.   
+ Số lượng người cao người cao tuổi nhiễm bệnh rất nhiều nên chú ý 
khi tiếp xúc với người cao tuổi và những người có bệnh lý. Không đi 
đến quán có bán đồ uống có cồn.   
+ Rất mong sự hợp lực của người dân đang sinh sống cũng như kinh 
doanh dịch vụ ăn uống tại tỉnh Kochi vào thời điểm cuối năm này để 
chúng ta có thể cùng nhau đón một năm mới mạnh khỏe. 


