Sơ đồ ứng phó với virut corona chủng mới (cập nhật ngày 19 tháng 2)

Đối với học viên của ABK college:
Những người cảm
thấy không khỏe

Giáo viên chủ
nhiệm

Văn phòng
trường

(Trình tự thông báo về những người cảm thấy không khỏe thông qua các khai báo từ
những người xung quanh và khai báo của học viên tự cung cấp)
Đối với học viên đang ở các ký túc xá của nhà trường:
Những người cảm thấy
không khỏe

Văn phòng Hội
quán Kaikan

(Trình tự thông báo về những người cảm thấy không khỏe thông qua các khai báo từ
những người xung quanh và khai báo của học viên tự cung cấp)
Trường hợp phát sốt nghi có triệu chứng cảm:
・Cho phép nghỉ học, phải hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc với người khác. (Tính từ
ngày 24/2, cho phép nghỉ học, không tính vào tỉ lệ lên lớp)
・Hướng dẫn lập tức đeo khẩu trang và chỉ dẫn đến bệnh viện gần nhất (Ghi chú 1)
Ghi chú 1: Trường hợp những người từ Trung Quốc trở về Nhật Bản / đến Nhật Bản,
hoặc những người có tiếp xúc gần với hai loại đối tượng kể trên thì nhà trường phải
gọi điện thoại đến “Cổng thông tin liên lạc về bệnh truyền nhiễm do virus corona chủng
mới gây ra, số điện thoại 03(5320)4509, từ 9h đến 21h mỗi ngày”.
・Trường hợp học viên có thể trực tiếp nộp Giấy kiểm tra sức khỏe thì mỗi ngày học
viên nộp trực tiếp để báo cáo. Trường hợp học viên không thể trực tiếp nộp Giấy kiểm
tra sức khỏe thì phải thông qua email hoặc điện thoại báo cáo trình trạng sức khỏe, thân
nhiệt,…
・Tùy vào từng trường hợp cũng có thể phải cách ly.
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Trường hợp liên lạc đến Trung tâm tư vấn dành cho những người về Nhật Bản
từ vùng có dịch hoặc những người tiếp xúc với người vừa trở về từ vùng có dịch:
・Người mỏi mệt (cảm giác suy nhược), người khó thở (hô hấp khó khăn)
・Hoặc người có triệu chứng cảm, sốt trên 37.5 độ liên tục trong 4 ngày (Ghi chú 2)
Ghi chú 2: Liên tục sốt trong khoảng 2 ngày đối với những người đang sử dụng
thuốc ức chế miễn dịch, người bị tiểu đường, bị bệnh hô hấp, suy tim.
(Trung tâm tư vấn dành cho những người về Nhật Bản từ vùng có dịch hoặc những
người tiếp xúc với người vừa trở về từ vùng có dịch:
Trung tâm y tế Bunkyo, số điện thoại 03(5803)1824, ngày thường: 9:00~17:00;
Ngày thường từ 17:00 đến 9:00 sáng ngày tiếp theo hoặc ngày lễ, thứ 7, chủ nhật gọi
số 03(5320)4592)
Trường hợp cách ly sẽ phải cách ly trong 2 tuần, mỗi ngày sẽ được đo thân nhiệt, …
và phải báo cáo bằng Giấy kiểm tra sức khỏe)
Ngoài ra, sẽ dán các thông báo cấm những người không liên quan ra vào, hướng dẫn
rửa tay, đặt các loại nước khử trùng ở các cửa ra vào trường, các cổng ra vào ký túc xá.
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