Hướng dẫn biện pháp đối phó Covid-19 an toàn cho kỳ nghỉ hè
□ Khái quát
◦

Khuyến cáo nên sử dụng kỳ nghỉ hè theo đơn vị gia đình hoặc quy mô nhỏ và chia
thành hai đợt nghỉ ngắn trở lên để tránh mùa cao điểm vào cuối tháng 7, đầu tháng 8

□ Các biện pháp
◦ Phân chia thời gian và địa điểm kỳ nghỉ
- Khuyến cáo mở rộng thời gian nghỉ phép cho những nơi làm việc có từ 100 nhân viên
trở lên là 2 tuần và trải dài từ tuần thứ 3 tháng 6 đến tuần thứ 3 tháng 9.
* Yêu cầu tỷ lệ sử dụng kỳ nghỉ trong thời gian chỉ định không vượt quá mức tối đa là 13%

- Thông báo kết quả dự báo mức độ hỗn độn của các địa điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng
chủ chốt theo 5 giai đoạn
* Trang web ‘korean.visitkorea.or.kr ' của Tổ chức du lịch Hàn Quốc : Hướng dẫn về 100
địa điểm , 25 địa điểm mỗi mùa dưới dạng bản đồ du lịch an toàn phù hợp cho du lịch gia
đình ngoài trời.

- Tập trung hướng dẫn các nguồn tài nguyên du lịch theo loại hình phân bổ có thể đi cùng
gia đình như con đường du lịch đi bộ, rừng chữa lành tinh thần và bản đồ du lịch sức
khỏe tinh thần.
◦ Chuẩn bị các nguyên tắc kiểm dịch phù hợp với đặc thù của các khu du lịch
chính
- Bãi biển : Mở rộng lên 50 bãi biển theo chế độ đặt chỗ trước (13 → 50)
․ Hướng dẫn biểu thị bằng đèn báo mức độ hỗn độn của tất cả các bãi biển , tuân
thủ ranh giới bãi cát của những bãi biển tập trung đông khách sử dụng và duy trì
khoảng cách dù che nắng
- Các cơ sở vui chơi như công viên nước : giới hạn số lượng nhất định người sử dụng
phòng thay đồ
- Đặt nhà nghỉ được giới hạn đến 4 người, gia đình trực hệ là 8 người
◦ Chuẩn bị các xét nghiệm chẩn đoán nhanh khi có các triệu chứng nghi ngờ
Covid -19 khi đang đi nghỉ
- Hướng dẫn về giờ hoạt động và vị trí của phòng khám sàng lọc và phòng khám sàng
lọc tạm thời
- Lắp đặt bổ sung phòng khám sàng lọc di động và tạm thời tại các điểm du lịch và điểm
nghỉ dưỡng, bộ dụng cụ tự kiểm tra sẽ được chuẩn bị sẵn tại các hiệu thuốc và cửa hàng
tiện lợi gần đó.
<Bản dịch này được dịch tại Trung tâm Danuri 1577-1366>

< Các biện pháp kiểm dịch chi tiết cho từng cơ sở >
Phân loại cơ sở
Các biện pháp chi tiết cho từng cơ sở
1. Khu nghỉ dưỡng và các cơ sở nghỉ dưỡng
· Thôngtinthờigianthựctếvềmứcđộhỗnđộntạicácbãibiểntrêntoànquốcbằngđènbáo;đôngđúc(màuđỏ), mức
①
lo ngại(màuvàng), vừa phải (màuxanh)
Bãi biển
· Dánmiếngdánnhiệtđộcơthể,kiểmtranhiệtđộ,đeovòngtayantoàn
·50hệthốngđặtchỗtrướctrêntoànquốc,hệthốngphânbổđịađiểmchotừngkhuvựccủabãicát,lựachọnvà
quảngbácácbãibiểnhẻolánh
·Khuyếncáocấmuốngrượuvàănkhuya
②
C · Đăng và thông báo về số lượng người dùng, hiện thị khoảng cách giữa các khu vực chờ
· Hạn chế số lượng người trong không gian chung , sử dụng một tủ cách nhau
ác công viên vui
· Sử dụng khu vực nghỉ ngoài trời
chơi như công
viên nước
③
C · Duy trì khoảng cách lều, miếng trải trên 2m
· Quản lý số người sử dụng cơ sở công cộng và nơi tập trung đông người
on suối và sông
· Hạn chế 50% số lượng người trên cáp treo
④ Các điểm du
· Hạn chế số lượng khách sử dùng và đánh dấu khoảng cách tại phòng bán vé
lịch chính
· Hoạt động đường một chiều
· Hạn chế sử dụng các bãi đậu xe buýt có quy mô lớn và cấm đậu xe gần các điểm du lịch
· Khuyến nghị hạn chế số người lên cáp treo ở mức 50%
⑤ Vườn Quốc
· Hạn chế các chuyến viếng thăm theo nhóm , duy trì và quản lý mật độ thích hợp của các thiết bị trong
gia
nhà
·(Vườn
bách thú) Đặt và đăng số người sử dụng xem trong nhà
⑥ Các cơ sở
·(Viện sinh thái Quốc gia) hạn chế lượng khách tham quan các cơ sở triển lãm trong nhà
chính khác
tại mọi thời điểm , khuyến khích sử dụng các cơ sở ngoài trời bằng cách tổ
chức các sự kiện sử dụng các cơ sở ngoài trời
·(Viện tài nguyên sinh vật) Đặt trước trên Internet , giới hạn dưới 100 người mỗi giờ , đóng
cửa phòng triển lãm nếu cần
·
Nếu
được
tổ
chức
không gặp mặt trực tiếp
⑦ Lễ hội mùa hè
· Khi tổ chức lễ hội trực tiếp,tập trung vào các sự kiện ngoài trời, đề xuất đặt chỗ trực tuyến trước,giới hạn số lượng người
vào cửa, lối vào và lối ra riêng biệt, di chuyển một chiều, không cung cấpcác sự kiện và bữa ăn tập thể
2. Nhà nghỉ, cơ sở giải trí, thiết bị giao thông
① Nhà nghỉ
· Giới hạn đặt chỗ dưới 5 người (8 thành viên trong gia đình trực tiếp)
② Các cơ sở giải · Tuân thủ giờ làm việc, giới hạn số lượng người dùng, quản lý danh sách ra vào, kiểm tra sốt, chủ động
kiểm tra với những người có triệu chứng nhiễm (nhân viên)
trí
①
Thiết bị giao
thông

· Nhà ga, bến tàu, sân bay: lắp đặt camera ảnh nhiệt, phân luồng hành khách, kích hoạt tính năng làm
thủ tục không trực diện như tự làm thủ tục, cung cấp nước rửa tay
· Khuvực nghỉ ngơi:Lắpđặtváchngăntrongsuốtchobànăn,quáncàphê,viếtdanhsáchngườiravào,ngăncáchdichuyểncủa
ngườidùng,cungcấpnướcrửatay,ởlạitrongkhoảngthờigiantốithiểu...

3. Xem thể thao ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng trong trung tâm thành phố
①Bảo tàng,
phòng trưng bày
nghệ thuật

· Đăng trước số người dùng và điều hành hệ thống đặt chỗ trước

② Phòng hòa
nhạc

· Khuyến khích mua vé trực tuyến, chia thời gian cho khách vào
· Khuyến khích sử dụng phân tán không gian đa dụng, hạn chế mang và ăn đồ ăn
· Dán miếng dán dưới sàn để tạo khoảng cách...
· Khuyến nghị sử dụng phòng hút thuốc ngoài trời
· Đeo khẩu trang, tốt nhất là mua vé qua trực tuyến
· Chia thời gian cho khách vào rạp
· Khuyến khích mua vé qua trực tuyến, sử dụng các vật dụng cá nhân khi cổ vũ
·Đảm bảo một không gian độc lập để khi khán giả có triệu chứng có chỗ chờ
·Hạn chế các hoạt động và sự kiện có thể khiến người với người tiếp xúc

③ Rạp chiếu
phim
④
Bóng chày, bóng
đá .v.v
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