
ngày 8 tháng 4 

Liên quan đến việc đối phó của thành phố với virus corona 

dạng mới 

Tiếp nhận huấn luyện của việc xử lý tình trạng khẩn cấp theo thông báo của 

tỉnh Saitama tổ chức họp bàn cách đối phó với virus corona dạng mới lần thứ 

1 tại thành phố Yoshikawa,quyết địng ứng phó được ghi giống như nội dung 

phía dưới 

 

tóm tắt 

 

【Chẳng hạn như các sự kiện được thành phố tài trợ】Các hoạt động sẽ 
tiếp tục được tạm hoãn đến ngày 31 tháng 5 (chủ nhật) 
 
【Trường tiểu học, trung học】Thời gian nghỉ được kéo dài đến ngày 31 
tháng 5 (thứ tư) 
・Việc gửi trẻ sẽ được xét theo hoàn cảnh gia đình, các học sinh tiểu học từ lớp 1 đến 

lớp 4 cần được trông nom, và các lớp hỗ trợ đặc biệt cho trẻ em. Thời gian gửi trẻ 

vào các ngày thường từ 8'30 đến chiều 3 giờ ( ngày 9, 10 tháng 4 đến 12:00), trừ 

các ngày lễ, thứ bảy,chủ nhật. Địa điểm tiếp nhận đăng ký gửi trẻ tại trường học. 

 

・Đối với trẻ đã đăng ký sử dụng phòng giữ trẻ ở trường học và nhà trẻ thì vẫn được tiếp 

tục vào buổi chiều lúc 2h30. 

 

【Phòng giữ trẻ trường học và nhà trẻ】Việc đăng ký được kêu gọi tự 
hạn chế ( một phần đối tượng bị hạn chế) 
※trong trường hợp cần chăm sóc trẻ vì lý do làm việc, sau khi xác nhận được lý do sẽ cho 

phép  sử dụng 

 

・từ 12'00 ngày 9 , 10 tháng 4, từ sau ngày 13 ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật, ngày lễ thì 

những ngày thường từ 2'30 chiều sẽ thực hiện tiếp nhận. 

・liên quan đến phòng nghỉ của học sinh tiểu học năm thứ 6 và học sinh tiểu họcnăm thứ 5 

 

【nhà giữ trẻ em】yêu cầu tự hạn chế đến trường 
※trong trường hợp cần chăm sóc trẻ vì lý do làm việc, sau khi xác nhận được lý do sẽ cho 

phép sử dụng 

 

【trang thiết bị công cộng】các hoạt động sẽ được tạm hoãn đến (chủ 
nhật) ngày 31 tháng 5 ※ hoạt động ở 1 bộ phận có nghĩa vụ tiếp đón 
・từ ngày 13 tháng 4 đã có kế hoạch cho mượn các thiết bị , cơ sở vật chất giáo dục trường 

học ( cho mượn sân trường) nhưng hoạt động này cũng đã bị hoãn. 

・thư viện đã hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 4 nhưng sẽ ngưng hoạt động từ ngày 9 

tháng 4 

・các thiết bị cơ sở vật chất ngoài trời sẽ tạm dừng sử dụng từ ngày 9 tháng 4 đến 

ngày 31 tháng 5 


