第三級防疫警戒
地點

時間

台北市、新北市

5/15-5/28

全國防疫因應措施
1.休閒娛樂場所應關閉：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所
(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢
幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。
2.全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂(教會)及其他類似場
所之活動，應落實實聯制與社交距離，並加強清消。
3.全國中、小學校園停止對外開放。
4.全國社團停止交接活動。

第三級警戒區域9大防疫指引

1.外出時全程佩戴口罩。
2.避免不必要移動、活動集會。
3.停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。
4.自我健康監測(有症狀應就醫)。
5.營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。
6.職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因
應措施(如異地、遠距辦公、彈性時間上班)。
7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。
8.婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。
9.公共場域、大眾運輸加強清消。

地點
台北市、新北市

第三級警戒區域應額外關閉場所

時間
5/15-5/28

1.觀展觀賽場所：展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、展演場所(音樂
廳 、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、活動中心、室內溜冰場、室
內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。
2.教育學習場域：社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科
學教育館、圖書館)、老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒區域醫療體系應變

※擴大開設專責病房。
※分艙分流。
※設置戶外篩檢站以採檢。
※廣泛運用遠距醫療於門診病患。
※積極啟動專責應變醫院

第三級警戒區域因應措施
※第二、三級警戒範圍人員應減少區域間的非必要移動。
※擴大台北市萬華地區篩檢量能。

賣場店家照常營業補貨
無需急著搶購
※國內的防疫與民生物資非常足夠
※加強防疫期間，賣場店家仍會照常營業與補貨，若非必要，毋需急著搶購。

Cảnh báo phòng dịch cấp độ 3
Địa điểm

Thời gian

Thành phố Đài Bắc, Thành phố Tân Bắc

15/5- 28/5

Những Biện pháp đối phó với đại dịch toàn quốc

1. Cần đóng cửa những khu vui chơi giải trí: Nhà hát, sàn nhảy, câu lạc bộ đêm, câu lạc bộ, quán rượu, quán bar, chương trình
video với địa điểm phát sóng(MTV), trung tâm karaoke(KTV), salon cắt tóc ( dịch vụ cắt tóc), bi da, trung tâm thể dục (bao gồm
cả trung tâm thể thao quốc gia), sân tập đánh golf trong nhà, địa điểm giải trí, địa điểm trò chơi điện tử, địa điểm giải trí thông
tin, phòng chơi mạt chược giải trí và các địa điểm tương tự khác。
2. Hoạt động của các địa điểm tế lễ tôn giáo quốc gia: Ngừng hoàn toàn các hoạt động liên quan đến hành hương, dâng hương tế
lễ, bao gồm cả các hoạt động trong tu viện, chùa chiền, nhà thờ (giáo hội) và những nơi tương tự khác, đồng thời thực hiện một
hệ thống liên kết thực tế và giãn cách xã hội, đồng thời tăng cường làm sạch và khử trùng。
3. Đóng cửa tất cả các trường tiểu học và trung học toàn quốc.
4. Ngừng tất cả hoạt động của các đoàn thể, hiệp hội trong toàn quốc.

Khu vực cảnh báo cấp độ ba - 9 điều chỉ dẫn phòng chống bệnh dịch

1.
2.

Ra ngoài đeo khẩu trang liên tục
Tránh những di chuyển không cần thiết, hoạt động hoặc các cuộc hội tụ

3.

Nghiêm cấm tụ tập trong phòng từ 5 người , ngoài trời từ 10 người trở lên(không tính những người ở chung) và tụ hợp giao tiếp xã hội.

4.
5.

Tự đánh giá sức khỏe bản thân (có triệu chứng cần đi khám bác sỹ).
Các doanh nghiệp và cơ quan hành chính cần: nghiêm túc xác thực quản chế lưu lượng người, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã
hội.
Nơi làm việc : các doanh nghiệp duy tri vận hành cần Tuân thủ theo quy định phòng dịch, xác thực quản lí tốt vệ sinh cá nhân và nơi
làm việc, khởi động các biện pháp phòng chống dịch (như chọn nơi khác, văn phòng làm việc từ xa, thời gian làm việc có tính đàn
hồi ).
Ngành dịch vụ ăn uống: áp dụng chế độ liên lạc tên thực, khoảng cách xã giao, bản ngăn cách ...Nếu không áp dụng được thì phải mua
thức ăn mang về.
Tang lễ, hôn lễ: áp dụng chế độ liên lạc tên thực, khoảng cách xã giao , tăng cường vệ sinh, khử trùng.
Các nơi công cộng, các phương tiện giao thông công cộng tăng cường vệ sinh, khử trùng.

6.

7.
8.
9.

Địa điểm

Thời gian

Thành phố Đài Bắc、Thành phố Tân Bắc 15/5-28/5
Khu vực cảnh báo cấp độ ba - cần phải đóng cửa các trung tâm
1. Địa điểm xem triển lãm và thi đấu: địa điểm triển lãm, các địa điểm rạp chiếu phim (rạp hát, rạp chiếu phim), hội trường, nhà thi
đấu, địa điểm triển lãm (phòng hòa nhạc, phòng biểu diễn, viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, phòng triển lãm, kho lưu trữ
Di tích Lịch sử, đài kỷ niệm), trung tâm hoạt động , Sân trượt băng trong nhà,
hồ bơi trong nhà, công viên giải trí, sân chơi cho trẻ em và các địa điểm tương tự khác.
2. Khu vực học tập giáo dục: trường đại học cộng đồng, Trung tâm học tập người cao tuổi, lớp đào tạo, trung tâm K-book, cơ sở
giáo dục xã hội (phòng giáo dục xã hội, phòng giáo dục khoa học, thư viện), trung tâm sinh hoạt bữa ăn cho người cao tuổi và những
nơi tương tự khác.
Khu vực cảnh báo cấp độ ba - ứng biến cua hệ thống y tế
※Mở rộng thành lập các phòng bệnh chuyên dụng
※Phân loại điều trị cho các bệnh nhân khác nhau
※Thiết lập các trạm sàng lọc ngoài trời để xét nghiệm
※Sử dụng rộng rãi các phương pháp để tham vấn từ xa cho bệnh nhân ngoại trú
※Tích cực khởi động khả năng ứng biến chuyên nghiệp của bệnh viện.
Khu vực cảnh báo cấp độ ba - biện pháp đối phó
※ Nhân viên ở khu vực cảnh báo cấp độ hai và ba cần giảm bớt sự di chuyển giữa các khu vực nếu không cần thiết.
※ Mở rộng khả năng sàng lọc ở quận Wanhua, thành phố Đài Bắc.

Cửa hàng vẫn tiếp tục bổ sung hàng hóa như bình thường
Không cần phải tranh giành mua hàng
※Hiện tại trong nước phòng chống dich, thực phẩm và cac mặt hàng tiêu dùng của người dân rất đầy đủ
※Trong thời gian tăng cường phòng chống dịch, các cửa hàng vẫn tiếp tục hoạt động và bổ sung như bình thường, nếu không cần thiết thì không cần vội mua.

