CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỦNG VIRUT MỚI CORONA KHI ĐẾN DỰ THI

Hãy lưu ý những điểm sau khi bạn làm bài kiểm tra đầu vào để ngăn chặn sự lây nhiễm
của virut corona mới .
1.Sau khi nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ với trường về bất kỳ thông tin nào sau đây
Vui lòng không làm bài thi vì nó có thể lây nhiễm cho các thí sinh khác .
・Những người bị nghi ngờ bị nhiễm virut corona .
・Những người đã được trung tâm y tế yêu cầu tự cách ly tại nhà
・Những người có các triệu chứng như ho,sốt và cảm thấy không khỏe
※Đối với thi bổ sung, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau khi xác nhận âm tính với virut corona .
※Cố gắng ngăn chặn việc lây nhiễm và kiểm soát tình trạng cơ thể bằng cách rửa tay, súc miệng và
tránh những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

2.Những yêu cầu chú ý vào ngày thi .
・Vui lòng đo thân nhiệt tại nhà. Nếu bạn bị sốt hoặc ho hoặc cảm thấy không khỏe, hãy liên hệ với
chúng tôi tại nhà. (Trường senmon NIPPON OMOTENASHI: 027-210-6868)
・Khi vào phòng thi, sẽ được đo nhiệt độ . Tùy thuộc vào kết quả đo nhiệt độ, bạn có thể không được dự
thi ngày hôm đó .
・Cồn diệt khuẩn luôn có sẵn tại địa điểm thi, vì vậy hãy khử trùng tay của bạn thường xuyên.
・Vui lòng đeo khẩu trang vào ngày thi. Luôn đeo khẩu trang trừ khi tạm thời tháo khẩu trang theo
hướng dẫn của giám thị.
・Phòng thi thông thoáng nên luôn mở cửa sổ và cửa ra vào, nên chuẩn bị sẵn để phù hợp với nhiệt độ
cao thấp .
・Vui lòng lưu ý không đứng quá gần nhau .
・Cả khi trong giờ nghỉ xin vui lòng chú ý hạn chế nói chuyện riêng .

Trong tương lai, địa điểm thi có thể bị thay đổi, ngày thi có thể bị hủy, hoặc ngày thi có thể bị hoãn lại
do tình hình dịch bệnh thay đổi. Hãy nhớ kiểm tra thông báo thường xuyên được đăng trên trang web

