
Đối pháp ngăn chặn tình trạng lây nhiễm lan rộng của Virut Corona thể mới tại Thành phố OYAMA 

【Khi gọi điện, mong các bạn/hãy gọi /cùng với người biết tiếng Nhật】 

【Chính quyền Thành phố kêu gọi: để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm lan rộng đề nghị tất cả mọi người hợp 

tác đeo khẩu trang】 

 

1. Vào thứ năm ngày 18 tháng 6, Thủ tướng chính phủ ABE đã tiến hành họp ban chỉ đạo quốc gia về đối pháp 

phòng chống lây nhiễm virut Corola thể mới. Việc hạn chế đi ra ngoài cũng như di chuyển qua lại giữa các tỉnh 

thành đã được gỡ bỏ. 

 Chúng tôi lo ngại rằng, số người bị lây nhiễm mới sẽ tăng lên theo làn sóng thứ 2 sau khi các hạn chế 

được nới lỏng Vì vậy, mong toàn bộ người dân trong thành phố hãy tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn sau 

nhằm “ thực hiện lối sống mới” trong giai đoạn mới, thực hiện phòng tránh lây nhiễm triệt để bắt đầu từ việc 

tránh 3 yếu tố Mitsu. 

 

 *Tránh một cách triệt để 3 yếu tố mitsu” (密 集
みっしゅう

 tập chung đông người、密 閉
みっぺい

 Nơi kín không thông gió、密接
みっせつ

 

tiếp xúc gần 

*Khi đi ra ngoài, trong công sở, phòng ốc, trong đối thoại, dù không có biểu hiện bệnh vẫn cần phải đeo khẩu 

trang. 

*Khi về đến nhà, việc làm đầu tiên là rửa tay, rửa mặt. Nếu có thể hãy tắm bằng vòi hoa sen, thay quần áo. 

*Khi rửa tay, cần dùng xà phòng rửa kỹ càng trong khoảng 30 giây 

*Cần giữ khoảng cách 2m với người khác, ít nhất cũng là 1m 

*Khi ăn, tránh ngồi đối diện, tránh nói chuyện. 

*Về mặt công việc, cơ quan, nhà máy, có thể áp dụng các đối pháp như làm việc qua điện thoại, đi làm theo 

múi giờ khác nhau, họp qua TV, v.v để giảm thiểu các cơ hội tiếp xúc. 

 

2．Đường dây nóng tư vấn về vi rut Corona thể mới dành cho người nước ngoài của tỉnh Tochigi 

Hãy gọi điện theo số sau nếu bạn cảm thấy lo lắng về tình trạng lây nhiễm 

 Số ĐT：028-678-8282 Đáp ứng 24 giờ với 19 ngôn ngữ 

 

3. Về các đối pháp của thành phố Oyama 

Theo chỉ thị từ Tỉnh ủy về việc “ Giảm từng bước các hạn chế trong giai đoạn chuyển tiếp”, từ thứ sáu, ngày 

19 tháng 6, dựa trên các biện pháp phòng tránh lây nhiễm một cách triệt để, lệnh hạn chế di chuyển qua ranh 

giới của tỉnh đã được gỡ bỏ.  

Thưa các bạn, Virut Corona không phải đã biến mất. Hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp theo “lối sống mới 

trong giai đoạn mới” nhằm hạn chế sự lây nhiễm lan rộng như làm việc tại nhà, đi làm theo múi giờ khác nhau, 

bố trí sao cho việc tiếp xúc giữa người với người giảm xuống v.v. 

 

4.Về công tác bố trí, chuẩn bị xét nghiệm PCR tại các hiệp hội y tế trong thành phố Oyama 

 Từ ngày 26 tháng 5, Hiệp hội y tế khu vực Oyama (bao gồm thành phố Oyama, Simotsuke, Nogi 

machi, Kaminokawa machi) đã nhận được sự ủy nhiệm của tỉnh Tochigi bắt đầu tiến hành phương pháp xét 

nghiệm nhanh ngay trên xe của người cần xét nghiệm. Đối tượng được xét nghiệm là những người dân cư trú 

ở trong cùng khu vực nêu trên. 

1). Các cơ sở xét nghiệm này sẽ mở 1 tuần 2 lần, hoạt động trong 1 giờ đồng hồ 

2)．Về hình thức thực hiện, sẽ thông qua các cơ sở y tế mà người bệnh thường tới để chỉ định thời điểm lấy 

mẫu định kỳ.  

 

5. Về việc đi học của các trường tiểu học, trung học và các trường học phổ cập ở thành phố Oyama trong thời 

gian thực hiện giãn cách xã hội và kỳ nghỉ hè 

(Số ĐT của Phòng giáo dục trường học: 22-9632) 

 Đây là tuần thứ 4 kể từ khi các em quay trở lại trường học. Các em rất khỏe mạnh, hăng hái, không 

quản ngại nắng nóng, từng bước thích nghi dần với “ Lối sống mới tại trường” 

 Để đảm bảo cho tiến trình học tập, thời gian nghỉ hè sẽ được rút ngắn 26 ngày. Lịch nghỉ hè sẽ từ 

Thứ bảy, ngày 1 tháng 8 đến hết Chủ nhật, ngày 16 tháng 8. Tuy nhiên, tùy theo tình hình mà lịch nghỉ này có 

thể bị thay đổi. 

６．Về lịch làm việc ngoài giờ và các ngày nghỉ tại phòng thị dân (ĐT 22-9405）và phòng thuế (ĐT:22-9444） 



Từ thứ 3, ngày 23 tháng 6, một phần của các quầy làm việc dưới đây sẽ làm việc trở lại 

1/【Phòng thị dân】 

 một phần làm việc trở lại vào：Chủ nhật của tuần thứ 2, tuần thứ 4（8:30～17:15） 

 Đồng thời làm ngoài giờ vào thứ 3, thứ 5  (17:15～19:00） 

2/【Văn phòng chi nhánh thị dân Younan của thành phố Oyama】 

 một phần làm việc trở lại vào：Chủ nhật của tuần thứ 2, tuần thứ 4（8:30～17:15） 

3/【Phòng thuế】một phần làm việc trở lại：làm ngoài giờ vào thứ 3, thứ 5 (17:15～19:00） 

Quầy tư vấn thuế ngày chủ nhật (Về nguyên tắc, quầy sẽ mở vào chủ nhật trước các kỳ nộp 

thuế từ 8:30～17:15） 

 

7. Về khoản trợ cấp và cách đăng ký để nhận 10 vạn yên “ Tiền trợ cấp đặc biệt” 

cho mỗi người 

Sau đây là thông báo từ thành phố Oyama về khoản trợ cấp và cách đăng ký để nhận 10 vạn yên “ Tiền 

trợ cấp đặc biệt”cho mỗi người  

Kể cả người nước ngoài, những người có tên trong sổ đăng ký cư trú cơ bản ở Thành phố Oyama tại ngày 

27 tháng 4, có thời gian lưu trú trên 3 tháng tại Nhật bản và được cấp “ thẻ lưu trú” sẽ được nhận trợ cấp. 

Những người nước ngoài thuộc đối tượng lưu trú ngắn hạn, cư trú trái phép do không có tên trong sổ đăng ký 

cư trú cơ bản sẽ không được nhận trợ cấp này. 

Để đề phòng lây nhiễm lan rộng, xin mọi người vui lòng hợp tác bằng cách đăng ký qua đường bưu điện. 

Dưới đây, xin được giải thích về phương pháp đăng ký qua đường bưu điện.  

Từ ngày 30 tháng 4, chính quyền thành phố đã lần lượt gửi phong bì thư màu hồng tới tất cả hộ dân trong 

thành phố qua đường bưu điện. 

Trên phong bì có ghi thông báo bằng tiếng Anh「COVID-19 ANNOUNCEMENT 100,000 Yen per person」(với 

nội dung:” Thông báo về 10 vạn yên cho mỗi người”) 

Trên tờ giấy đăng ký màu kem, đầu tiên hãy viết ngày tháng đăng ký vào dòng trên cùng phía bên phải tờ 

đơn. Thông tin của chủ hộ vào cột chủ nhà mục １, rồi đóng dấu xác nhận. Viết số điện thoại có thể liên lạc 

được trong ngày vào bên cạnh phần tên của chủ hộ. 

Về nguyên tắc, người đăng ký là người chủ hộ, và tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản của chủ hộ. 

Tiếp đó, tại cột các đối tượng được nhận trợ cấp mục ２, bạn hãy viết họ tên của toàn bộ người trong gia 

đình vào, đánh dấu vào cột muốn nhận hay cột không muốn nhận trợ cấp. Cuối cùng kiểm tra lại tổng số tiền sẽ 

được nhận của cả gia đình. 

Ở mục phương thức nhận tiền mục 3 , về nguyên tắc, bạn hãy điền thông tin về tài khoản nhận tiền dưới tên 

của chủ hộ. 

Tiếp đến, bạn sẽ cần dán bản sao của 2 loại giấy tờ sau vào bản Tài liệu chứng minh 

 Thứ nhất: Bản sao giấy tờ chứng minh bản thân như: thẻ tư cách lưu trú, bằng lái xe, v.v…, 

 Thứ hai: Bản sao tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng giao dịch như số thẻ ATM, sổ tiết kiệm. 

Cuối cùng, bạn hãy cho tờ đơn đăng ký màu kem và tài liệu chứng minh vào phong bì màu xanh, dán lại rồi 

gửi đến cho tòa thị chính thành phố Oyama. Không cần dán tem. Để ngăn chặn lây nhiễm lan rộng, xin mọi 

người cùng hợp tác bằng cách gửi qua đường bưu điện. 

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020. Mong các bạn lưu ý. 

(Nếu bạn gửi và được đóng dấu bưu điện đúng vào ngày 31 tháng 7, vẫn được chấp nhận) 

Thêm vào đó, khi chúng tôi chuyển khoản sẽ có thông báo chuyển khoản được gửi đến các bạn  

Để người nước ngoài có thể làm thủ tục đăng ký nhận khoản trợ cấp đặc biệt 10 vạn yên một cách thuận lợi, 

từ ngày 29 tháng 5, chúng tôi đã bố trí quầy tư vấn bắng tiếng Anh, Trung quốc,Bồ đào nha, Tây ban nha tại 

Tâng 1, tòa nhà chính trung tâm hỗ trợ cùng tồn tại đa văn hóa. Thời gian làm việc của quầy tư vấn này từ 9 

giờ sáng đến 5 giờ chiều 

Nếu có vấn đề gì cần giải đáp, xin vui lòng liên lạc đến Phòng đối ứng với khoản tiền trợ cấp đặc biệt của 

thành phố Oyama  

Số ĐT ２２－９８１７ 

Trên đây là thông báo của thành phố Oyama về khoản trợ cấp và cách đăng ký để nhận “ Tiền trợ cấp đặc biệt”  

Xin các bạn lưu ý 

Khi gọi điện, mong các bạn/hãy gọi /cùng với người biết tiếng Nhật】 

【Chính quyền Thành phố kêu gọi: để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm lan rộng đề nghị tất cả mọi người hợp 

tác đeo khẩu trang】 

 


