
５“trường hợp”

Nguy cơ lây nhiễmtăng 
cao

• Số lượng người tập trung lớn, tại một 
không gian hẹp, trong một thời gian 
dài, sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

① Các buổi tụ tập có kèm 
theo uống rượu

• Ngoài ra, việc chia 
sẻ đồ uống và dùng 
chung đũa cũng làm 
tăng nguy cơ lây 
nhiễm.

② Tổ chức ăn uống trong thời gian 
dài với số lượng người lớnSo với bữa 
ăn có thời lượng ngắn thì bữa ăn có 
thời lượng dài sẽ có tỉ lệ lây nhiễm 
cao hơn.

• Trong bữa ăn với số
lượng người tham 
gia lớn, cùng với đó 
là nói to dẫn đến các 
giọt bắn sẽ dễ lan ra 
hơn, làm tăng nguy 
cơ lây nhiễm.

③ Trò chuyện mà không đeo khẩu 
trang
• Trong các ca lây nhiễm khi không đeo khẩu 

trang, đã có tiền lệ lây nhiễm khi hát karaoke ban 
ngày, v.v.

• Hãy chú ý cẩn thận ngay cả khi ở trong xe khi di 
chuyển bằng xe hơi hoặc xe buýt.

④ Cùng sống chung trong một 
không gian hẹp

• Sống chung trong không gian hẹp làm 
tăng nguy cơ lây nhiễm, do chia sẻ
không gian khép kín trong một khoảng 
thời gian dài.

• Đã có các 
trường hợp 
nghi ngờ lây 
nhiễm do dùng 
chung các khu 
vực công cộng 
như phòng ký 
túc xá hay nhà 
vệ sinh chung.

⑤ Di chuyển từ phòng làm 
việc đến phòng nghỉ ngơi, v.v.

• Vào thời gian nghỉ giữa giờ làm việc,v.v., tâm trí 
trở nên thư giãn và sự thay đổi trong môi trường 
có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

• Đã có trường hợp nghi ngờ lây nhiễm trong 
phòng nghỉ ngơi, khu vực hút thuốc, và phòng 
thay đồ.
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