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Về ngày nghỉ lễ dài ngày ( Tuần lễ vàng) 

 

Các bạn đã làm việc rất chăm chỉ. Nội dung này rất quan trọng đối với 

thực tập sinh, Nhân viên Công ty. Hãy đọc kỹ nội dung và nếu có thắc 

mắc gì hãy liên hệ với Nghiệp đoàn. 

 

Vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, chính phủ đã ban hành thông báo khẩn 

cấp. Khu vực áp dụng là toàn Nhật Bản. Điều này là để tăng cường các 

biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm coronavirus. Vì 

vậy, cần phải hạn chế ra ngoài và 3 trạng thái cần phải tránh (nơi kín gió, 

tiếp xúc trực tiếp, nơi đông người ). 

Thời hạn ban hành thông báo khẩn cấp có thể được gia hạn, nhưng hiện 

tại là đến ngày 6 tháng 5 năm 2020 (Nếu được gia hạn, Nghiệp đoàn sẽ 

thông báo cho trên trang web). 

 

Mọi người, trong thời gian nghỉ Tuần lễ Vàng và 3 trạng thái(nơi kín gió, 

tiếp xúc trực tiếp, nơi đông người ) cần phải tránh.Theo quy tắc chung 

cần hạn chế đi ra ngoài, trừ các trường hợp cần thiết để duy trì cuộc sống, 

chẳng hạn như mua sắm thực phẩm và những yếu phẩm hàng ngày. 

Ngoài ra, các trường hợp đi ra ngoài không cần thiết như gặp bạn bè và 

đồng nghiệp. Như vậy, hiển nhiên sẽ tránh được 3 trạng thái (nơi kín gió, 

tiếp xúc trực tiếp, nơi đông người ). 

Tất nhiên như mọi khi, phải thực hiện biện pháp phòng tránh đeo khẩu 

trang, rửa tay, súc miệng và khử trùng kỹ lưỡng. 

Nếu mọi người nghiêm chỉnh thực hiện biện pháp phòng tránh, thì không 

phải sợ coronavirus. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và chờ đợi 

bệnh dịch dịu xuống. 

  

 

 

  


