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Bắt gặp Gijang xanh sạch 
trong bữa cơm nhà mình

Các sản phẩm đặc biệt được sản xuất ở huyện
Gijang-gun được bán bằng cách đóng gói, 

chuyển phát nhanh và lái xe mua, 
để ngăn ngừa lây nhiễm corona 19. 

Cá chình 
biển Gijang 

Rong biển 
Gijang, tảo bẹ

Cá cơm Gijang, 
mắm cá cơm
Gijang  

Cháo bào ngư, hải sản tự nhiên Thịt bò
Cheolma Hàn

Quốc

www.gijang.go.kr

Huyện Gijang-gun đã cố gắng hết sức để ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng như cách ly tại nhà triệt triệt để đối với những cư dân đến từ nước ngoài sau ngày 13 tháng 3 và 
hướng dẫn nhận xét nghiệm chẩn đoán corona19 v.v. Trước đó, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, mỗi ngày huyện Gijang-gun mở cuộc họp thanh tra đối phó Corona 19 và duy trì hệ 
thống làm việc khẩn cấp. Tăng nhân viên phòng dịch từ 19 người lên 79 người và đang tiến hành khử trùng tập trung ở các ga tàu điện tuyến Donghae và tàu điện ngầm tuyến số 
4, bãi đậu xe công cộng, chợ Gijang, v.v... các cơ sở sử dụng đại chúng, nhà vệ sinh công cộng và trạm xe buýt, các cơ quan giáo dục trong khu vực. Chi nhánh Lotte Outlet Đông 
Busan và chi nhánh Ikea Đông Busan được sư đoàn 53 của quân đội, phòng dịch 5~6 lần một ngày, 3 lần trong tuần. Để vượt qua Corona  19 những  câu chuyện  cảm động của 
người dân cũng được tiếp nối nhau. Trung tâm tình nguyện huyện Gijang-gun đang hỗ trợ 4 đến 9 tình nguyện viên mỗi ngày đến các nhà máy sản xuất khẩu trang thiếu nhân 
lực trong khu vực, và công chức huyện Gijang-gun cũng tham gia vào các hoạt động tình nguyện.



Huyện Gijang-gun mở rộng cấp 
                                              13 loại chứng nhận điện tử

Cuộc sống vui vẻ ở nhà 
với trò chơi Board Game

Giữ khoảng cách xã hội,
bắt đầu từ hôm nay chúng 
ta ở nhà vô điều kiện

Khi không thể ra khỏi nhà do Corona 19, thì trò chơi Board Game là thích 
hợp nhất. Trò chơi Board Game được chơi bằng cách đặt thẻ, v.v... lên bàn 
rồi chơi theo quy tắc nhất định. Tại huyện Gijang-gun vào năm 2017, các 
thành viên đã tham gia học tại Đại học Gijang-gun Min đã tạo ra điễn đàn 
‘Yêu Board Game’. Hội Yêu Board Game đã giới thiệu các trò chơi chiến 
lượt như cờ vua, Blokus, và Gemblo, còn trò chơi tốt cho trí nhớ thì có 
Chikinchaja và Pengoloo. Trò chơi tốt trong cải thiện nhận thức không 
gian thì có Avalon và Woobonggo.

Established 2020 No.12

GIJANG  COUNTY  NEWS  02WWW.GIJANG.GO.KR

Phòng khám chỉ định huyện
Gijang-gun 

Chỉ ra ngoài khi cần thiết như trị liệu bệnh viện, đi làm, mua nhu yếu phẩm
cần thiết, v.v

Trạm y tế huyện Gijang-gun 
     (051)709-4796 
(có thể lấy mẫu xét nghiệm)

Viện y học năng lượng nguyên tử Đông Nam 
     (051)720-5114, 5690 
(có thể lấy mẫu xét nghiệm)

Bệnh viện Gijang 
     (051)723-0171 
(không thể lấy mẫu xét nghiệm)

Tuân thủ quy tắc vệ sinh cá nhân như rửa tay, phép tắt lịch sự khi ho, 
đeo khẩu trang, v.v.          

Tránh va chạm cơ thể, tuân thủ khoảng cách sức khỏe 2m với nhau.

Quản lý sạch sẽ không gian sinh hoạt và làm việc như thông gió, khử trùng, 
v.v.

Khi có triệu chứng như ho, sốt, v.v... thì phải về nhà ngay lập tức.

Hạn chế sử dụng các cơ sở thể thao, giải trí, tôn giáo, v.v...nơi có nhiều người 
tập trung.
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Hủy bỏ hoặc dời ngày các cuộc họp, sự kiện, du lịch.         

Vốn chỉ có thể cấp giấy chứng nhận đăng ký cư trú và bản trích lục bằng điện tử, nhưng hiện nay đã tăng lên 13 loại. Giấy chứng nhận điện tử là một dịch vụ hành chính về đăng ký 
rút các loại giấy tờ cho người dân bằng điện thoại thông minh ở mọi lúc, mọi nơi. Giấy chứng nhận điện tử thì dùng điện thoại thông minh truy cập vào ‘Chính Phủ 24’ và tải ví tài 
liệu điện tử rồi chọn phương thức nhận là 'ví tài liệu điện tử' khi đăng ký rút giấy tờ là được. Giấy chứng nhận điên tử được bổ sung thêm thành 13 loại chứng nhận điện tử là 
chứng nhận xuất nhập cảnh, chứng nhận nộp thuế địa phương, chứng nhận tiêm chủng, v.v... và kế hoạch mở rộng lên 100 loại vào cuối năm nay. 


