
Gửi tới quý vị tham gia buổi Định hướng nghề nghiệp năm 2022 ベトナム語

【Các  triệu chứng】

・Chảy nước mũi・nghẹt mũi có không

・Ho・đau họng có không

・Khó thở・Cơ thể mệt mỏi có không

・Vị giác và khứu giác có bất thường có không

・Đau đầu・Nôn ói có không

・Trong khoảng 2 tuần trở lại đây có xuất hiện các triệu chứng như là

bị sốt... hay không?

（Ngoại trừ trường hợp phản ứng phụ sau khi tiêm phòng vắc xin）

có không

・Trong khoảng 2 tuần trở lại đây bạn có đi tới các nước hay các địa

phương đang có sự lây lan rộng của dịch bệnh Covid - 19 không?
có không

・Chẳng hạn như ở nơi làm việc, trường học hay gia đình có người bị

 lây nhiễm, thì bạn có ở trạng thái tiếp xúc gần không, hoặc bạn có

nhận được thông báo từ ứng dụng xác nhận tình trạng lây nhiễm

COCOA

 không?

có không

・Thành viên trong gia đình hay những người thân thiết với bạn có

thuộc 1 trong những trường hợp trên không?
có không

　Nhiệt độ cơ thể vào buổi sáng ngày tham dự：　              　℃

　Nhiệt độ cơ thể trước khi tham dự：　                                ℃

　！Để phòng chống sự lây lan rộng của dịch bệnh Covid - 19, rất mong nhận được sự hợp tác từ quý vị.

　〇 Hãy đeo khẩu trang  　〇Tránh 3 nơi có nguy cơ lây nhiễm cao 　〇Khử trùng tay bằng cồn

（Quỹ công ích）Hiệp hội quốc tế tỉnh Shiga　TEL: 077-526-0931　E-mail: info@s-i-a.or.jp

DANH SÁCH KIỂM TRA CÁC HẠNG MỤC AN TOÀN

※Nếu quý vị nào có một trong các biểu hiện trong Danh sách kiểm tra các hạng mục an toàn phía dưới, và có hiện tượng sốt từ 37.5 độ

trở lên, xin hãy hạn chế tới tham dự.

　Về đối sách phòng chống bệnh truyền nhiễm Covid - 19

～Vui lòng hợp tác kiểm tra các hạng mục an toàn～

（Hãy đo nhiệt độ trước khi ra khỏi nhà）

Có/không có triệu chứng

（Đo nhiệt độ tại khu vực đăng ký vào

 ngày tham dự）


