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1. Đừng đi học hoặc đi làm và tránh ra 
     khỏi nhà.

3. Nếu sốt cao kéo dài trên 38 độ hoặc 
     nghiêm trọng hơn. 

4. Sử dụng xe riêng và đeo khẩu trang 
     khi đến cơ sở y tế.

5. Thông báo cho nhân viên y tế về kinh 
     nghiệm du lịch nước ngoài và tiếp xúc 
     với những người 
     có triệu chứng 
     hô hấp nếu có.

Hãy gọi đến tổng đài (1339, 051-120) 
hoặc trung tâm y tế Gijang-gun 
(051-709-4812,4823)để tư vấn 

Đến cơ sở trị liệu được chỉ định để 
nhận điều trị trước. 

Bạn bị sốt, ho hoặc đau họng?

Phụ nữ có thai, người trên 65 
tuổi, người mắc bệnh mãn tính

Cư dân vùng dịch Corona 19 
trong nước

Người dân thường

2. Ở nhà nghỉ ngơi 3-4 ngày để theo dõi 
     trạng thái.

1. Tránh những nơi tụ tập nhiều người.

3. Không chạm vào mắt, mũi và miệng 
     bằng tay chưa rửa. 

5. Tránh đi đến nơi có nhiều người.

Tiêu chuẩn 25/2/2020

6. Tránh tiếp xúc với người bị sốt và có 
     triệu chứng hô hấp (ho, đau họng , v.v.)

Thông tin về chứng viêm nhiễm 
Corona virus_ hãy xem trên trang 

chủ Corona chính thức tại

Theo mức độ ‘trầm trọng’ của bệnh 
truyền nhiễm, rất mong đại quốc dân 
tích cực thực hiện theo quy tắc động 

tác và quy tắc phòng ngừa.

4. Đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế.

1. Tránh đi ra ngoài và đến khu vực khác.
1. Rửa tay kỹ bằng xà phòng 
    dưới vòi nước chảy.

2. Che miệng và mũi bằng tay 
     áo khi ho hoặc hắt hơi.

2. Người cách ly cần tuân theo hướng dẫn 
    của nhân viên y tế và phòng dịch của 
    chính phủ.

2. Đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế hoặc 
    đi ra ngoài.

* Bệnh mãn tính: tiểu đường, suy tim, hen suyễn, bệnh 
   tắc nghẽn mãn tính, suy thận, bệnh nhân ung thư, v.v. 



Corona 19 lây lan khẩn cấp .. dốc hết sức để bảo vệ người dân 

Giúp đỡ người kết hôn nhập cư thông qua giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

Nội dung đặc biệt lễ 3.1. 
Văn phòng cảnh sát Nhật Bản còn sót lại ở Gijang-gun

Tiến hành tập trung phòng ngừa
Corona 19

Theo phát sinh bệnh nhân nhiễm Corona 19 ở Busan thì huyện Gijang-gun cũng đang dốc hết sức để ngăn chặn sự lan rộng trong cộng đồng địa phương. Ở cuộc họp đối sách khẩn 
cấp do huyện trưởng chỉ đạo, đã thanh tra các biện pháp ngăn chặn phát sinh người lây nhiễm và hệ thống đối phó của từng bộ phận. Trước tiên, từ ngày 22 tháng 2 đã đóng cửa 
tạm thời các cơ quan công cộng có nhiều người dân sử dụng như: 5 thư viện công cộng, 60 thư viện nhỏ và hội người cao tuổi v.v. Các cơ sở thể thao như trung tâm thể thao quốc 
gia huyện Gijang-gun và các cơ sở biểu diễn như Chaseong Art Hall... cũng tạm thời bị đóng cửa. Bảo đảm nhân lực, thiết bị và thuốc men tối đa để ngăn ngừa bệnh tật mỗi xã 
phường, đồng thời phân phát khẩu trang và thuốc khử trùng tay cho người dân theo tuần tự. Phòng khám chỉ định huyện Gijang-gun ở trạm y tế Gijang-gun (709-4795) hoạt động 
từ 9 giờ đến 22 giờ và phòng khám chỉ định viện năng lượng nguyên tử khu vực Đông Nam (720-5114) hoạt động 24 giờ.

Khó khăn lớn nhất của người kết hôn và nhập cư vào Hàn Quốc là không thông ngôn ngữ. Tại trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia đình và gia đình đa văn hóa huyện Gijang-gun có mở 
các chương trình giáo dục tiếng Hàn Quốc cho người di cư. Chương trình được mở từ sơ cấp đến khóa nâng cao, theo tiêu chuẩn, từng giai đoạn riêng. Học viên không chỉ được 
nâng cao năng lực tiếng Hàn Quốc, mà còn cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm và thông tin cuộc sống Hàn Quốc, họ còn bài tỏ cảm xúc là đã học được văn hóa và tinh thần của Hàn 
Quốc. Năm nay, khóa học luyện thi năng lực tiếng Hàn Quốc (TOPIK), Tiếng Hàn vận dụng văn hóa địa phương, truyện tranh tiếng Hàn để hướng dẫn cho con em v.v... với các khóa 
giáo dục tỉ mỉ và thực dụng dự định sẽ được tiến hành. Người kết hôn nhập cư muốn tham gia thì hãy liên hệ đến 792-4795 để đăng kí . 

Trong thời kì Nhật thuộc, huyện Gijang-gun đã sản sinh ra nhiều Nhà vận động phong trào độc lập và được gọi là thánh địa 
của phong trào độc lập. Các Nhà vận động phong trào độc lập và học giả Hangul như Kim Doo Bong, Kim Yak Soo (phó chủ 
tịch quốc hội được mời), Park Young Chul, và Lee Taek Kyu, Choi Chang Ryong người lãnh đạo phong trào 3.1. v.v... là những 
đại diện tiêu biểu. Điểm chung của họ là họ được sinh ra ở Dongbu-ri, Gijang-eup nơi vẫn còn một văn phòng cảnh sát Nhật 
Bản đã từng đàn áp quốc dân của Hàn Quốc trong quá khứ. Các nhà sử học cho rằng, 75 năm đã trôi qua kể từ khi giành độc 
lập từ Nhật Bản, nhưng văn phòng cảnh sát Nhật Bản nơi đã gây ra đau đớn cho các Nhà vận động phong trào độc lập vẫn 
còn tồn tại là một điều thật trớ trêu. 

Huyện Gijang-gun đang cùng với sư đoàn bộ binh 53 hoạt động phòng dịch từ ngày 26 tháng 
2. Đã điều 2 xe phòng dịch quân khu và nhân lực phòng dịch chuyên môn vào tuyến đường 
chính ở những thị trấn lân cận quận Haeundae-gu, nơi có nhiều người tụ tập đông như: khu 
du lịch Đông Busan, Gijang-eup Naeri, Sirangri, Seoksanri v.v. Việc phòng dịch sẽ tiếp tục cho 
đến khi Corona19 lắng dịu lại. Huyện Gijang-gun đã tăng mạnh nhân viên kiểm dịch từ 19 
người lên 79 người, tăng cường kiểm dịch và thi hành phòng dịch trong thời gian nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bị đóng cửa do 
Corona 19.  
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(do dịch Corona 19 hiện đang tạm ngưng hoạt động và khi tình hình dịu xuống sẽ hoạt động lại) 


