多言語情報コーナー

（令和３年１２月号）

1. Hướng dẫn các việc vào dịp cuối năm và năm mới
Các chi nhánh tổng hợp trực thuộc văn phòng UBND Thành Phố Tochigi sẽ đóng cửa
từ ngày 29/12 đến 3/1/2022. Ngoài ra, các dịch vụ được cấp phép chứng thực ở các cửa
hàng tiện lợi cũng sẽ không thể giao dịch được.
Kề cả hiệp hội giao lưu Quốc Tế Thành Phố Tochigi cũng sẽ nghỉ tết vào cùng thời gian
với UBND Thành Phố.
Việc tập kết rác vào dịp cuối năm và năm mới vẫn sẽ được diễn ra theo lịch thu gom rác.
Ngày 1,2,3 của tháng 1 sẽ không thu rác ; Vì vậy vào những ngày không tập kết rác, mọi
người không đem rác ra điểm thu gom rác
.
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2. Chú ý về bệnh cảm cúm
Bệnh cảm cúm so với bệnh cảm bình thường thì các triệu chứng toàn thân sẽ mạnh hơn.
Vì có những trường hợp khi kết hợp với những bệnh như viêm khí quản hay viêm phổi
thì tình trạng bệnh sẽ trở nặng nên hãy chú ý.
Mọi người cùng nhau thực hiện các biện pháp phòng tránh để không lây nhiễm như rửa
tay thường xuyên, đeo khẩu trang, che miệng khi ho...
Vì bệnh cảm cúm và bệnh dịch Virus Corona có cùng thời điểm lây lan mạnh nên mọi
người hãy chú ý nhiều hơn.
Vacxin phòng cúm và vacxin Virus Corona có thể tiêm cùng lúc nhưng phải cách nhau
2 tuần sau tiêm mỗi loại.
Nếu nghi ngờ mình bị nhiễm bệnh, thì bạn cố gắng không làm việc quá sức, và không
đi đến trường học hay địa điểm làm việc. Trong trường hợp phát sốt bạn hãy trao đổi
với cơ sở y tế gia đình qua điện thoại.
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3. Về việc tiêm chủng vacxin Corona
Việc tiêm chủng tập thể vacxin Corona của Thành Phố Tochigi đã kết thúc vào ngày
26/11.
Từ bây giờ trở đi các đối tượng có nguyện vọng tiêm vacxin Corona mũi 1 và mũi 2 hãy
liên hệ trực tiếp với các cơ sở y tế tiêm ngừa. Các cơ sở y tế tiêm ngừa hiện tại là Phòng
khám nội khoa Eguchi, Phòng khám nhi khoa nội Yokoyama và Phòng khám Kassenba.
Trong đó, Phòng khám nhi khoa nội Yokoyama sẽ tiếp nhận đăng ký từ Internet.
Tại Thành Phố thì phiếu tiêm chủng vacxin lần 3 sẽ được các nhân viên y tế gửi đi theo
thứ tự. Việc tiêm lần 3 này sẽ thực hiện đối với các đối tượng đã tiêm xong mũi 2 sau
hơn 8 tháng. Vì sẽ có bảng hướng dẫn gửi đến nhà khi đến thời kỳ tiêm chủng nên hãy
vui lòng chờ đợi.
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4. Về Lễ hội ánh sáng mùa đông
Từ ngày 1/12 đến ngày 10/1 năm sau, từ cổng phía Tây của ga Tobu Shin-Ohirashita
đến các khu vực lân cận Platz Ohira, bạn sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng tráng lệ được gọi
là sự lộng lẫy của âm thanh và ánh sáng. Thời gian chiếu sáng là từ 5h chiều đến 10h
tối.
Mọi người hãy giữ khoảng cách xã hội và tận hưởng lễ hội ánh sáng năm nay.
Ngoài ra trên con sông Uzuma chảy qua trung tâm Thành Phố cũng sẽ tổ chức sự kiện
Uzuma no takeakari đến ngày 28/2 năm sau.
Việc này được làm bằng cách đục lỗ trên thân tre với hoa văn đã được thiết kế sẵn, và
đèn sẽ được lắp sáng từ bên trong thân tre. Có 80 chiếc đèn tre do người lái thuyền tham
quan Kuranomachi và các học sinh Trung học Kỹ thuật Tochigi làm ra. Thời gian chiếu
sáng là khoảng từ 4h30p chiều đến 10h tối.
Vậy thì tại sao bạn lại không vừa ngắm nhìn những ngọn đèn tre tuyệt đẹp và vừa tận
hưởng bầu trời đêm mùa đông.
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