
~ Yêu cầu nhằm phòng ngừa lây nhiễm virus corona chủng mới ~ 

Khi tham gia khóa đào tạo, mọi người vui lòng hợp tác thực hiện các điều mục sau đây. 

 

1. Đo thân nhiệt 

Hãy đo thân nhiệt tại nhà vào ngày tham gia khóa đào tạo và hãy nghỉ ngơi trong trường hợp bị sốt 

từ 37,5 độ trở lên. 

Ngoài ra, cũng hãy nghỉ ngơi trong trường hợp có các triệu chứng như ho, cảm lạnh ngay cả khi 

thân nhiệt dưới 37,5 độ. 

2. Rửa tay, súc họng 

Sau khi đến hội trường, hãy rửa hai tay kỹ bằng xà phòng và súc họng. 

Trường hợp khó khăn trong việc rửa tay thì có thể sát khuẩn hai tay bằng cồn (ethanol có nồng độ 

từ 70% trở lên cho đến 95%). 

3. Đeo khẩu trang 

Hãy tự mình chuẩn bị khẩu trang và luôn luôn đeo khẩu trang. 

Trong quá trình đeo khẩu trang, hãy cố gắng bổ sung nước thường xuyên để phòng ngừa sốc nhiệt. 

4. Phép lịch sự khi ho 

Khi ho hoặc hắt xì hơi, hãy sử dụng khẩu trang, khăn giấy, khăn tay, tay áo hoặc mép trong của 

khuỷu tay, v.v... để che miệng và mũi lại. 

5. Giãn cách xã hội 

Hãy thực hiện giãn cách xã hội bằng cách đảm bảo khoảng cách tiếp xúc với người khác và cân 

nhắc đến khoảng cách với mọi người xung quanh khi nói chuyện trong thời gian nghỉ ngơi. 

 

Nhân viên của JICE cũng thực hiện các biện pháp ở trên. 

Giáo viên tiếng Nhật sẽ sử dụng tấm che miệng thay vì đeo khẩu trang để tiến hành bài giảng. 

 

Vui lòng tham khảo trên website của Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Website để biết thêm chi tiết. 

- Thông tin liên quan liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới (hỗ trợ đa ngôn ngữ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.ht
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・Q & A on Coronavirus Disease(English site) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00014.html 
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