Năm học mới 01- 2021 (2021.1.8)
Gửi đến tất cấ sinh viên, giấng viên, nhân viên, và các bên liên quan
Học viến ngôn ngử quọc tế Shintomi
Hiếu trửớng của trửớng Susumu Kawabata,

Các biện pháp được thực hiện liên quan đến việc ban bố tình trạng
khẩn cấp (ngày 7 tháng 1 năm Reiwa thứ 3)
1. Bối cảnh
Chính phủ đã tái ban hành lấi tuyên bọ khấn cấp cho Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa vào thử Năm,
ngày 7 tháng 1 năm Reiwa thứ ba (tử ngày 8 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm Reiwa thử 3). Trong mọt
tháng). Cùng với đó, cấn làm rõ chính sách quấn lý của trửớng mình.

2 Chính sách
Theo nguyên tấc chung, giáo dủc tiếng Nhất dửa trên "lịch học của Học viến Ngôn ngử Quọc tế Shintomi
năm 2020" sẽ đửớc tiến hành theo lịch trình.
Tuy nhiên, nếu giấng viên (toàn thới gian, bán thới gian) và sinh viên tiếp xúc với ngửới nhiếm Corona và
tiếp xúc gấn trửc tiếp“Nếu có tiếp xúc với ngửới nhiếm tử 15 phút trớ lên trong tấm với của nhau (trong
khoấng 1 m). Nếu sử viếc trớ nên rõ ràng, trửớng học sẽ tấm thới đóng cửa trong mọt thới gian nhất định.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cửớng các biến pháp đế ngăn ngửa lây nhiếm coronavirus mới và giấm bớt bọ
máy làm viếc của giấng viên và nhân viên.

3 hệ thống, v.v.
(1) Hế thọng làm viếc
A. Hế thọng làm viếc của giấng viên và nhân viên (toàn thới gian) là làm viếc tấi nới làm viếc và làm viếc
tử xa (làm viếc tấi nhà: vế nguyên tấc mọi tuấn mọt lấn). Tuy nhiên, nếu có viếc gấp chúng tôi sẽ nhanh
chóng trớ lấi làm viếc.
B. Theo quy định chung, làm thêm giớ sau 6 giớ tọi bị cấm.
(2) Hế thọng giáo dủc, v.v.
A. Giớ học sẽ giọng nhử hiến tấi (vào buọi sáng), và các lớp học sẽ đửớc tọ chửc thành 4 lớp.
B. Các biến pháp ngăn chấn triết đế sử lây nhiếm mới dửa trên các tài liếu liên quan, đọng thới hấn chế 3
hoất đọng dày đấc "kín, đấc, đóng" càng nhiếu càng tọt.
C. Nếu học sinh không có vấn đế gì vế sửc khọe khi chớ ớ nhà, chúng tôi sẽ thửc hiến các lớp học trửc tuyến
hoấc giao bài tấp (truyến qua thử hoấc phửớng tiến điến tử).
(3) Quy trình xử lý với nhửng ngửới tiếp xúc gấn và nhửng ngửới bị nhiếm bếnh nhử sau.
A. Khi có thông tin liên lấc chất chẽ tử tòa thị chính hoấc lới đế nghị tửớng tử tử ngửới có liên quan
Sau khi xác nhấn sử viếc của đửớng sử, chúng tôi sẽ liên hế với trung tâm y tế (cớ sớ y tế) và tiến hành xét

nghiếm PCR, đọng thới thửc hiến ngay các biến pháp đóng cửa trửớng học tấm thới (tử 3 đến 14 ngày kế
tử ngày phát hiến) tùy trửớng hớp. Khoấng thới gian và quy mô của viếc đóng cửa tấm thới này sẽ đửớc
quyết định mọi lấn xem xét tình hình và sẽ đửớc thông báo (hế thọng liên lấc khấn cấp).
B. Khi ngửới có liên quan đửớc kết quấ xét nghiếm PCR dửớng tính, hoấc khi có nhửng ngửới trong
trửớng tiếp xúc ngửới nhiếm trửớng sẽ tấm thới đóng cửa (tử 3 đến 14 ngày kế tử ngày phát hiến) và sẽ
đửớc thông báo tửớng tử nhử trên. Các địa chỉ liên hế đã đóng sẽ bị đình chỉ tham dử cho đến khi kết quấ
xét nghiếm PCR là âm tính, và các cá nhân bị nhiếm sẽ bị đình chỉ cho đến khi họ họi phủc.
C. Khi đửớng lây nhiếm rõ ràng và có thế hấn chế sọ lửớng tiếp xúc trong khuôn viên trửớng
Sau khi phát hiến ra bị nhiếm tất cấ nhửng ngửới tiếp xúc phấi trấi qua mọt cuọc kiếm tra PCR và phấi tuân
theo hửớng dấn của bếnh viến (trung tâm y tế).
D. Khi tất cấ nhửng ngửới bị ấnh hửớng bới xét nghiếm PCR đửớc phát hiến là âm tính, hoấc khi các giấng
viên hoấc sinh viên không có tiếp xúc với ngửới bị lấy nhiếm viếc đóng cửa tấm thới sẽ bị hủy bọ ngay lấp
tửc.

4 Ngoài ra
(1) Đế thúc đấy phép đo nhiết đọ bấng cách không tiếp xúc trửớng giới thiếu "máy ấnh đo nhiết đọ" và
"tấm chấn"
(2) Đấm bấo đủ chất khử trùng và khấu trang

‥

Tài liếu liên quan: "Vế ửng phó với sử bùng phát của" ngửới nhiếm vi rút corona mới (COVID-19) "ớ khu
vửc lân cấn (2020-01 (2020.2.23)"

