
感染症への対応
　2020年には新型コロナウイルス（COVID-19）感染症が世界
規模で拡大し、日本でも多くの感染者が出ました。この結果、
世界中で社会的、経済的に極めて大きな影響が発生しました。
　日本に入国する時の対応に関しては、各国の大使館や法務省・
出入国在留管理庁、厚生労働省等のホームページで最新の情報
を確認してください。
　万が一、発熱や咳、味覚・嗅覚の異常など、新型コロナウイ
ルスへの感染が疑われる症状が出たときには、慎重な対応が必
要です。自分で判断をしないで、必ず、生活指導員や支援担当
者に相談してください。
　一般的な感染症対策としては、訪問先や外出から戻ったとき
などの手指消毒や手洗い、こまめなうがいなどが有効とされて
います。また、風邪やインフルエンザが流行する時期（秋から
冬）に限らず、新型コロナウイルスへの感染拡大を予防するた
めにも、マスクを着用してソーシャルディスタンスを確保し、
集団感染防止のためにも“３密（密閉・密集・密接）”を避け
ましょう。このような感染予防の習慣を身につけることにより、
健やかな毎日を過ごせるよう心掛けることが大切です。
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ເອງ. ຕ ື້ອງປຶກສານ າທີໍ່ ປຶກສາຊວີດິປະຈ າວນັ ຫຼ ືພະນກັງານທີໍ່ ຊໍ່ ວຍສະໜບັສະໜ ນ.  
ຂັ ື້ນຕອນທົໍ່ ວໄປທີໍ່ ຈະປື້ອງກນັພະຍາດຕດິຕ ໍ່  ແມໍ່ ນການໝັໍ່ ນລ ື້າງມເືລື ື້ອຍໆ, ໃຊ ື້ເຈວເອວກ ຮ ທ າຄວາມ

ສະອາດມ,ື ແລະ ບ ື້ວນປາກ ເມືໍ່ ອກບັມາບ ື້ານ ພາຍຫຼງັທີໍ່ ໄປຢື້ຽມຢາມພບົປະຜ ື້ຄນົ ຫຼ ືໄປສະຖານທີໍ່ ສາທາລະນະ. ເພືໍ່ ອ

ປື້ອງກນັການແຜໍ່ ລະບາດເຊື ື້ອໄວຣດັ COVID-19 , ທໍ່ ານຄວນສວມໜື້າກາກອະນາໄມ, ຮກັສາໄລຍະຫໍ່ າງທາງສງັຄມົ, 

ແລະ ຫຼກີລ ື້ຽງ “3 ແອອດັ” (ບໍ່ ອນແອອດັ, ບໍ່ ອນທີໍ່ ຢ ໍ່ ໜາແໜື້ນ, ແລະ ບໍ່ ອນທີໍ່ ຕ ື້ອງໃກ້ຊດິຕດິແໜື້ນ) ຕະຫຼອດເວລາ, 

ບ ໍ່ ແມໍ່ ນມແີຕໍ່ ໄລຍະລະດ  ໄຂ ື້ຫວດັໃຫຍໍ່ ເຊັໍ່ ນ ລະດ ໃບໄມ ື້ຫຼ ົໍ່ ນ ແລະ ລະດ ໜາວ. ສິໍ່ ງສ າຄນັຄຮືກັສາສ ຂະພາບໃຫື້ແຂງແຮງ 

ໂດຍການໃຊ ື້ນໄິສເຫຼ ົໍ່ ານີ ື້ເປັນການປື້ອງກນັພະຍາດຕດິຕ ໍ່ .   


