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◆自粛項目（2021.4.5〜5.9)
不要不急の外出／会合の自粛
イベント・社内行事の開催を自粛
接待や懇親会などの飲酒を伴う会食を自粛
緊急，且つ重要な出張以外の出張の自粛

◆行動制限（2021.4.5〜）
会議／ミーティング等の多人数が集まる状態では，可能

な限りリモートでの開催を行う．
従来の出勤時検温記録以外にも，全員の体調を確認して

記録をする．
マスク常時着用の継続実施．
手洗い，うがいの励行
３密の回避

① 密閉空間（換気の悪い密閉空間）
② 密集場所（多くの人が密集）
③ 密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会

話や発声が行われる）

新型コロナウイルス感染拡大防止
には，各個人が良識ある行動を行う
ことが重要と思われます．
このため当社では，従業員の感染リ
スクを低減させるための行動指針を
定め，実行致します．

尚，プライベートにおかれまして
も，繁華街等の人通りの多い場所
への不要不急の外出は控えて頂く
ようお願い致します．



また，Ｗithコロナを想定し，厚生労働省より出されている
“「新しい生活様式」の実践例”を参考に，日常生活の中で取り
入れていただきたい実践例を紹介いたします．

◆日常生活の各場面別の生活様式◆
【買い物】

□通販も利用
□１人または少人数で空いた時間に
□電子決済の利用
□レジに並ぶときは，前後にスペース

【娯楽・スポーツ等】
□公園は空いた時間，場所を選ぶ
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での⻑居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

【公共交通機関の利用】
□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

【食事】
□持ち帰りや出前、デリバリーも
□大皿は避けて，料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中，おしゃべりは控えめに
□お酌，グラスやお猪口の回し飲みは避けて

【イベント等への参加】
□接触確認アプリの活用を
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない
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◆ÍTENS A SEREM EVITADOS（2021.4.5〜5.9)
Sair desnecessariamente／Evitar reuniões
Evitar a realização de eventos internos (na firma)
 Evitar encontros sociais que envolvem bebidas alcoólicas ou refeições
Evitar viagem de negócios, somente se for urgente

◆RESTRIÇÕES COMPORTAMENTAIS（2021.4.5〜）
Dentro do possível, evitar realizar reuniões numerosas 

que sejam presenciais. Procurar realizar de forma remota. 
Registrar e verificar a saúde, assim como temperatura 

corporal de todos os funcionários além dos horários 
estabelecidos para registro. 

Continua sendo necessário a utilização de máscara.
Lavar as mãos e fazer gargarejo
Evitar os 3 tipos de aglomeração

① Ambiente sem ventilação（Ambiente com má ventilação）
② Aglomeração（Quantidade numerosa de pessoas）
③ Proximidade（Em uma distância em que esticando os braços alcança)

Acreditamos que a melhor forma de previnir 
a disseminação pelo novo coronavírus é através 
da conscientização de funcionários sobre a 
importância de agir de forma preventiva.
Sendo assim, definimos as diretrizes da Misuzu 
para diminuir ao máximo o risco de contágio. 

Mesmo nas folgas, solicitamos que 
cooperem evitando locais de 
aglomeração e também evitando 
sair desnecessariamente. 



Apresentamos abaixo as recomendações do Ministério do 
Trabalho para "uma nova rotina" convivendo com o novo 
coronavírus, para que possa servir de referência. 

◆Recomendações para um convívio social de 
acordo com cada situação◆
【Compras】

□Utilizar empresas que entregam
□Ir sozinho ou em poucas pessoas em horário vazio
□Utilizar pagamentos eletrônicos
□Quando ficar em fila, deixar espaço

【Entretenimento・Esporte, etc. 】
□Ir nas praças em horário vazio, escolher o local
□Quando passar por alguém manter distância
□Agendar com antecedência
□Não permanecer em ambiente fechado
□Torcidas ou Shows, manter distância ou optar por online

【Utilização dos meios de transportes】
□Evitar conversar
□Evitar horários de lotação
□Optar por ir a pé ou de bicicleta

【Refeição】
□Optar por encomendas ou entregas
□Evitar travessas compartilhadas, comer individualmente
□Não sentar de frente para o outro
□Evitar diálogos, se concentrar na refeição
□Evitar beber no mesmo copo, compartilhar bebidas

【Participação em eventos】
□Usar o aplicativo de verificação de contato
□Não participar com sintomas de febre ou gripe
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◆các mục hạn chế（2021.4.5〜5.9)
Không ra ngoài nếu không cần thiết/hạn chế hội họp
Hạn chế các sự kiện・tổ chức trong công ty
Hạn chế ăn uống, giải trí và tụ tập xã hội
Hạn chế đi công tác nếu không quan trọng

◆hạn chế đi lại（2021.4.5〜）
Hội nghị／họp tập trung số lượng đông người thì hãy 

chuyển sang họp qua trực tuyến.
Ngoài vấn đề kiểm tra nhiệt độ thì cũng để ý đến tình 

trạng sức khỏe．
Màn khẩu trang thường xuyên. Mọi nơi
Rửa tay, súc miệng
Tránh 3 mitsu

① Không gian kín（không thông gió）
② Nơi đông người（nơi chen chúc đông người）
③ Gần nhau（không ngồi gần nói chuyện ）

Để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona 
thì mỗi cá nhân phải có những hành động hợp 
lý. Vì lý do này, cty đã tạo ra quy định, quy 
tắc để thực hiện à thực hiện các hành động 
nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho nhân 
viên.

Hơn nữa，dù là việc riêng thì 
cũng không nên đi ra ngoài nếu 
không cần thiết, những nơi đông 
ngườ, sử dụng phương tiện công 
cộng.



Ngoài ra ，dướ đây sẽ giới thiệu một số cách sinh hoạt hàng 
ngày mà bộ lao động đã đưa ra những ý tưởng Ｗithコロナ
「trải nghiệm cuộc sống mới」

◆hãy thích nghi cho từng điều kiện sống◆
【mua đồ】

□sử dụng mua hàng chuyển tận nhà
□1 người hoặc ít người trong thời gian ít 
người
□sử dụng trả tiền qua ứng dụng điện tử
□khoản cách khi đứng xếp hàng tính tiền

【 Giải trí / thể thao, v.v. 】
□chọn thời gian và vị trí ít người
□giữ khoản cách khi đối mặt
□đặt chỗ trước những nơi cần sử dụng
□không ở lâu trong khu vực chận hẹp
□giữ khoản cách khi ca hát, cổ vũ hoặc 
online

【sử dụng phương tiện công cộng】
□không nói chuyện
□tránh những thời gian cao điểm
□chuyển sang đi bộ hoặc đạp xe

【ăn uống】
□mang về, trước khi ra khoải nhà hoặc ship 
đến nhà
□không ăn chung trong đĩa lớn, chia nhỏ
□không ngồi đối diện mà ngồi bên cạnh
□tập trung ăn, khong nói chuyện khi ăn
□không uống chung li tránh dính môi

【khi tham gia các lễ hội】
□sử dụng phần mềm kiểm tra lây nhiễm
□không tham gia nếu có triệu chứng 


