
Tỉnh Gunma 

YÊU CẦU GỬI TỚI NHỮNG NGƯỜI DÂN ĐANG SINH SỐNG TẠI TỈNH GUNMA 

 

 

感染拡大を受けた新たな要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG BIỆN PHÁP TRỌNG YẾU NHẰM 

NGĂN NGỪA LÂY NHIỄM LAN RỘNG 

 

Toàn bộ khu vực tỉnh Gunma 

Khu vực áp dụng 

 

Thời gian 

Từ thứ hai (7.3) đến thứ hai (21.3) 

 Nếu có thể, hãy không: 

・Nhằm phòng ngừa lây nhiễm, không nên lui tới những nơi 

đông người, những nơi không thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa lây nhiễm 

・Không mở tiệc tùng tại gia 

・Không tụ tập uống rượu, dùng bữa 

Hãy bố trí trong giới hạn số lượng 4 người ngồi cùng bàn khi dùng bữa 

・Không di chuyển ra ngoại tỉnh 

 

 

Hãy duy trì, chú ý trong vệc phòng ngừa lây nhiễm bằng các 

biện pháp như đeo khẩu trang,.v.v… 



Tỉnh Gunma 

YÊU CẦU GỬI TỚI NHỮNG CHỦ DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ KINH DOANH CÓ KHUNG 

THỜI GIAN KINH DOANH ĐẾN SAU 8 GIỜ TÔI 

 

 

Danh mục 

STOP CORONA! Cơ sở được công nhận 
tuân thủ các biện pháp phòng dịch 

Những cơ sở có khung thời gian kinh doanh từ 
9 giờ tối đến 5 giờ sáng, có thể chọn một 

trong những phương án dưới đây 

Những cơ sở 

khác 

Thời gian kinh doanh Đến 9 giờ tối Đến 8 giờ tối Đến 8 giờ tối 

Phục vụ đồ uống có cồn ○ 
Từ 11 giờ sáng  
đến 8 giờ tối 

× 
Không được phép 

× 
Không được phép 

Tiền hợp tác được hỗ 

trợ 

Từ 25000 yên  

tới 75000 yên 

Từ 30000 yên  

tới 10000 yên 

Từ 30000 yên  

tới 10000 yên 

Số người ngồi cùng bàn 

khi dùng bữa (giới hạn 

đến) 

4 người 4 người 4 người 

<Tổng đài tư vấn về Vacxin Corona tỉnh Gunma> 

Đừng ngần ngại, hãy liên hệ khi chưa nắm rõ những thông tin về Vacxin Corona. 

Điện thoại liên hệ: ０５７０－７８３－９１０ (24/ 24h, các ngày trong năm) 

 

＜Hotline tư vấn về dịch viêm phổi chủng mới Corona tỉnh Gunma＞ 

Trường hợp lo lắng bản thân có đang bị lây nhiễm Corona hay không, vui lòng liên hệ 

để nhận được hỗ trợ tư vấn.  

 Điện thoại liên hệ:０２７－２１２－００１０ (24/24h, các ngày trong năm) 

 

＜Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma＞ 

 Hỗ trợ tư vấn đối với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.  

 Điện thoại liên hệ: ０２７－２８９－８２７５ 

 Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu (9:00 – 17:00), ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, 

lễ, Tết.  

 Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tây Ban 

Nha, tiếng Nhật cơ bản. 


