（ベトナム語）
Nguyên vọng từ tỉnh Shimane
(Liên quan đến việc về quê)
Vào ngày 3 tháng 8 những điều cần lưu ý khi về quê đã được tỉnh gửi đến người dân.Tuy nhiên sau
khi cân nhắc, bổ sung, sửa đổi lại những điều chưa đúng, cho phép tôi gửi đến người dân 5 điều dưới đây.
① Không chừng sẽ có những bất an về covid-19 từ người thân của mình.Vui lòng trao đổi, xác nhận
với người thân trong gia đình liên quan đến việc về quê.
② Những người có biểu hiện sốt, trong 2 tuần gần nhất, đã từng đi lại những nơi có nồng đồ tiếp xúc
cao vui lòng hạn chế trở về quê.
③ Khi sinh sống tại gia đình bố mẹ đẻ, vui lòng thực hiện triệt để những đối sách phòng chống lây
nhiễm như tránh tập trung, đeo khẩu trang, rửa tay, quay mặt khi ho và giữ khoảng cách an toàn với
người xung quanh.
④ Trong trường hợp khó khăn về việc thực hiện các đối sách phòng chống lây nhiễm tại nhà nên cân
nhắc các phương an như trú lại lữ quán hoặc khách sạn
⑤ Vui lòng hạn chế lui tới các cửa hàng ăn uống, rượu bia có số lượng người nhiều, nồng độ tiếp xúc,
lây nhiễm cao.
Thực sự việc thực hiện các quy tắc là một phần không nhỏ khiến cho mọi người cảm thấy không được
thoải mái, tuy nhiên từ quan điểm phòng chống lây nhiễm, dựa vào các mục chú ý được nêu ở trên tôi
mong mọi người hết sức chú ý để tận hưởng kì nghỉ an toàn, thoải mái.
Ngoài ra sau khi thực hiện triệt để những mục đã được tôi nêu trên, chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều
người trở về quê.Đối với những người trở về quê và gia đình người thân của mình cố gắng quan tâm, và
để ý đến nhau.
( Về việc lui tới các cửa hàng ăn uống )
Liên quan đến việc lui tới các cửa hàng ăn uống không chỉ về quê, đây là thời điểm số lượng người lui
tới rất đông.Mong mọi người hết sức chú ý.
Về việc lui tới các cửa hàng ăn uống.Tại các cửa hàng, cùng với việc thực hiện đầy đủ các đối sách phòng
chống lây nhiễm, khi lui tới các cửa hàng đó vui lòng thực hiện 2 điều dưới đây.
① Khi ra ngoài tỉnh vui lòng hạn chế lui tới các cửa hàng ăn uống, sử dụng rượu bia cùng dịch vụ tiếp
khách với người ngoài tỉnh.
② Hạn chế lui tới các cửa hàng ăn uống, sử dụng rượu bia, cùng dịch vụ tiếp khách với người ngoài tỉnh
ngay tại tỉnh Shimane.
Tuy nhiên, đối với các tỉnh lân cận, các khu vực thuộc khu vực sinh sống như đi lại và mua sắm được
sử dụng bình thường.
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