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Gửi học sinh, nhân viên và các bên liên quan
Học viện ngôn ngữ quốc tế Shintomi
Hiệu trưởng Kawabata Susumu

Đối ứng của học viên ngôn ngữ quốc tế Shintomi với lệnh dỡ bỏ “tuyên
bố tình trạng khẩn cấp” (ngày 30 tháng 9)

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 “tuyên bố tình trạng khẩn cấp” đối với 19 tỉnh thành, bao
gồm tỉnh Chiba đã có lệnh dỡ bỏ, nhưng không có nghĩa là dịch Covid đã chấm dứt. Từ
nay trở đi thì nhân viên, học sinh vẫn cần phải duy trì triệt để các biện pháp phòng tránh
lây lan. Các biện pháp như đeo khẩu trang, nắm rõ tình hình sức khỏe, đo nhiệt độ hàng
ngày, 3 tránh (tránh tập trung, tránh tiếp xúc, tránh ở chỗ kín).
1. Duy trì các biện pháp phòng chống lây nhiễm
(1) Yêu cầu triệt để thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay, súc miệng.
(2) Mỗi sáng, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế ở trường, ghi nhiệt độ vào bảng theo dõi
tình trạng sức khỏe ở trước văn phòng.
(3) Thực hiện việc tránh tập trung, tránh tiếp xúc, tránh ở chỗ kín, mở cửa thông
thoáng khí. Đây là những hành động nhằm triệt để chính sách phòng chống
lây nhiễm.
2. Nếu học sinh, nhân viên cảm thấy cơ thể có bất thường như sốt, có cảm giác giống
như cảm lạnh (bao gồm cả các phản ứng phụ khi tiêm Vacxin), thì hãy nghỉ dưỡng ở
nhà, việc này giúp giảm nguy cơ phát sinh lây nhiễm đối với học viện. Những trường
hợp này cần liên lạc sớm tới trường, trước khi tiết học bắt đầu.
3. Nếu sống cùng với người bị sốt cao, có cảm giác giống như sốt (bao gồm cả các phản
ứng phụ khi tiêm Vacxin) thì tránh việc đi làm (đi học).
4. Nếu xuất hiện trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid, thì hãy liên lạc tới
trường, nghỉ theo thời gian được chỉ định của sở bảo hiểm hoặc cơ quan y tế (nghỉ có
việc công).
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