多言語情報コーナー

（令和３年１１月号）

1. Về vấn đề phòng tránh lây nhiễm sau khi tiêm vaccine Corona chủng mới
Vaccine không có hiệu quả 100% đối với việc lây nhiễm virus. Dù sau khi đã tiêm
ngừa vaccine Corona chủng mới vẫn có khả năng bị lây nhiễm. Nó được gọi là
“nhiễm đột phá”.
Sau khi tiêm vaccine lần hai rồi thì cũng xin các bạn hãy tiếp tục mang khẩu trang,
rửa tay, thông thoáng không khí...thực hiện triệt để những biện pháp phòng tránh
lây nhiễm cơ bản.
Đặc biệt, không tập trung đông người, tổ chức các sự kiện hay tham gia tiệc tùng
uống rượu bia.
Rất mong sự hợp tác của các bạn.
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2. Về việc trợ cấp một phần chi phí tiêm ngừa cúm Influenza.
Tình trạng lây nhiễm virus Corona chủng mới có xu hướng giảm nhưng trong mùa
đông năm nay e là cúm Influenza sẽ lây lan cùng thời điểm với virus Corona.
Vào mùa đông năm ngoái, thì việc lây lan của cúm không có, nhưng trong mùa này
có khả năng lan rộng mạnh mẽ, nên mong các bạn suy nghĩ về việc tiêm ngừa
vaccine cúm Influenza.
Từ ngày 1 tháng 10, Thành phố Tochigi đã và đang hỗ trợ một phần chi phí tiêm
ngừa cúm Influenza.
Trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi trở lên đến học sinh tiểu học năm thứ 2 sẽ được hỗ trợ
chi phí tiêm ngừa Influenza là 2,500 yên.
Đối với người già từ 65 tuổi trở lên, sẽ được hỗ trợ chi phí tiêm ngừa Influenza là
3,500 yên.
Những nơi có thể tiêm là những cơ sở trị liệu trong thành phố. Phần chi phí được
hỗ trợ sẽ được trừ thẳng vào chi phí tiêm chủng trả tại quầy thu ngân của các cơ sở
trị liệu.
Vì cần phải đặt lịch tiêm chủng nên trước tiên hãy xác nhận xem có thể đăng ký đặt
lịch hay không.
Những ai ngoài đối tượng được hỗ trợ vẫn muốn tiêm ngừa thì sau ngày 26 tháng
10 cũng có thể tiêm được.
Nếu đã

tiêm mũi thứ 2 của vaccine virus Corona chủng mới thì phải 2 tuần trở

lên mới có thể tiêm ngừa Influenza.
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Việc phòng chống Influenza cũng mong các bạn thực hiện 3 điều cơ bản như đảm
bảo việc giữ khoảng cách, mang khẩu trang và rửa tay một cách triệt để.
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3. Về lễ hội Lá đỏ Núi Ohira
Trong khoảng từ ngày 18 tháng 11 đền ngày 5 tháng 12, sẽ tổ chức Lễ hội Lá đỏ
Những cây có lá màu đỏ, vàng, cam như cây thích, cây phong, ở Nhật gọi chung là
“kouyou” cây lá đỏ.
Trên đỉnh núi Ohira, gần khu vực được gọi là Kenshi Daira có hàng cây lá đỏ nổi
tiếng đẹp.
Hơn nữa, từ Kenshin Daira, có thể quan sát được vũng Kantou, khung cảnh đó rất
là tuyệt vời. Bầu trời những ngày thu trong xanh, có thể ngắm được núi Phú Sĩ từ
xa.
Thời gian ngắm lá đỏ năm nay dự kiến từ giữ tháng 11 đến đầu tháng 12.
Lúc ngắm lá đỏ, các bạn hãy nhớ giữ khoảng cách với nhau, tránh nói chuyện riêng
và giữ không gian yên tĩnh nhé.
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