Yêu cầu tới người dân Hokkaido
Tình hình dịch bệnh trên toàn quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, điển hình là Lệnh tình trạng khẩn cấp
được ban hành trên một vài thành phố. Tuy vậy, tình hình tại Hokkaido đã được cải thiện rõ rệt, lượng ca
bệnh mới giảm, đi theo đó là số ca bệnh nhập viện cũng giảm theo.
Thời gian tới đây sẽ là thời điểm tốt nghiệp của Học sinh, Sinh viên, đi kèm với đó là các hoạt động tìm
kiếm việc làm, chuyển nơi ở, chuyển công tác, v.v… Vì vậy, nhằm đối phó với nguy cơ lây lan mạnh do sự
đi lại của người dân gia tăng, cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt đầu tiêm Vac-xin
COVID-19, chính quyền Hokkaido tiếp tục yêu cầu người dân tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch
bệnh, hạn chế tối đa các buổi ăn uống dễ dẫn tới lây lan.

◎Thực hiện các hành động phòng chống lây nhiễm

（Luật đặc biệt）

【Các điểm chính】
Tiêu chuẩn

Giữ khoảng cách, Rửa tay, Đeo khẩu trang, Giữ vệ sinh khi ho

Khi ra ngoài
Ăn uống

Hạn chế tới các khu vực, tỉnh thành đang ban bố Lệnh hạn chế di chuyển
trong trường hợp không khẩn cấp
Hạn chế nói chuyện khi ăn uống
（Tối đa 4 người, hạn chế thời gian, không nói to…）

Tại nơi làm
Tuân thủ Phong cách Hokkaido mới và tiêu chuẩn theo từng ngành nghề
việc

Đặc biệt lưu ý vào thời điểm chuyển giao năm tài chính
Thời điểm chuyển giao năm tài chính (từ tháng 3 đến tháng 4) là thời điểm sẽ đi kèm rất nhiều các hoạt động gắn
với các buổi ăn uống… Ngoài ra, đây cũng là thời điểm bắt đầu quá trình tiêm chủng vacxin , vì vậy, Hokkaido cũng
tuân thủ theo thông báo từ chính phủ, phối hợp với các địa phương trên toàn quốc thực hiện triệt để các biện pháp
phòng chống dịch bệnh.

Lễ nhập học/ Lễ tốt nghiệp…

・Đưa ra các biện pháp phòng dịch, các phương án tổ chức hợp lý, đảm bảo thực hiện triệt để,
đồng thời giữ khoảng cách xã hội.
Tiệc chào mừng/ Tiệc chia tay

・Hạn chế tối đa các buổi tiệc Chào mừng, tiệc Chia tay có đi kèm ăn uống…
Du lịch trước khi tốt nghiệp

・Hạn chế hoặc xem xét đẩy lùi lịch với trường hợp dự tính được sẽ có xảy ra các buổi ăn uống
với số lượng người lớn. Ngoài ra, vui lòng xem xét để tổ chức vào ngày thường vắng người
Lễ nhập học/Lễ nhậm chức

・Với mục tiêu chia nhỏ quãng thời gian tập trung chuyển nhà vào thời điểm tháng 3, 4, hãy x
em xét điều chỉnh hợp lý thời điểm chuyển giao công việc. Ngoài ra, tự quản lý sức khỏe bản t
hân trước ngày nhập học/nhậm chức…

