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Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt và Naga-Shima
Chúng đang bước vào tháng 2, một lễ hội khá nổi tiếng được nhiều người đón
nhận: Valentine. Tại Nhật Bản nhân ngày này tặng quà cho người mình thích hay
cho bạn bè. Trong thời gian gần đây còn được nhiều người dùng như món qua để
tặng thưởng hay như một qua tặng cho chính mình. Hẳn là mọi người đã chuẩn bị
món quà Valentine lộng lẫy rối chứ!

☆/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay câu chuyện về một bệnh truyền nhiễm
đang bùng phát đang gây lo lắng cho nhiều quốc đang vướng phải.

Bệnh truyền nhiễm mới này phát xuất từ Trung quốc, do loài virus có tên là
Corona. Hiện đang lưu hành và gây ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới và
số người tử vong lên đến hơn 100 người..
Về việc lan truyền, có nhiều nguyên nhân khó hiểu chưa thật sự rỏ ràng – và
là vì người bị nhiễm bệnh với virus Corona có thể cùng lúc đang nhiễm bệnh với–
có điều biết chắc chắn là virus này có thể lan truyền từ người sang người.
Việc phòng ngừa theo khuyến cáo cho biết – cũng tương tự như phòng ngừa
các loại bệnh truyền nhiễm khác là : đi ra ngoài nơi đông người nhớ mang theo
mask; rửa tay thật cẫn thận – nhất là trước khi cầm thức ăn và xúc miệng thật cẩn
thận khi đi ra ngoài về. Và nhất là không nên đến gần các loài động vật hoang dã,
và tuyệt đối không ăn sống. Và nhất là sau khi du lịch ngoại quốc trở về, khi cơ thể
cảm thấy không khỏe là nên đi khám bệnh ngay.

Và hiện tại, bệnh cảm cúm theo mùa đang hoành hành; có một số năm lớp
phải nghỉ học vì số học sinh trong lớp bị nhuốm bệnh hơn quá bán.
Hai cơn sốt bệnh truyền nhiễm đang lưu hành – cần chú ý cẩn thận hơn với
những phương thức phòng ngừa bệnh truyền nhiễm

ひめ じ じょう

☆/ Sau cùng là thông tin về 姫路 城 marathon 2020.
せ かい い さんひめ じ じょう

Ngày 23 tháng 2 tới, có thực hiện buổi 世界遺産姫路 城 Marathon 2020.
Những người thuộc Full marathon, bắt đầu khởi hành ở mức khởi hành Start – ở
な

ご やま

phía trước cổng thành Himeji. Và rồi sau đó tiến về phía nghỉa địa 名古山, và dọc
しょしゃざん

しお た おんせんきょう

theo 書写山 rồi tiến lên 塩田温泉 郷 ; rồi quay trở về lại cỗ thành Himeji.
Việc tuyển mộ runner cho cuộc đua trường lực đã chấm dứt; tuy nhiên việc
tuyển mộ runner, người chạy theo ủng hộ tiếp nước vẫn đang lên tiếng kêu gọi . Và
thiện nguyện viên để performance cho khán đài ở công viên Ote-mae.
Và điều cần chú ý là vào ngày có buổi Marathon, sẻ có nhiều thông tin qui
định đặc biệt về giao thông; cũng như nhiều khu vực bị ngăn cấm vào một thời gian
nào đó – cần chú ý theo dỏi khi phải di chuyển đến quanh khu vực để tránh gặp
phiền phức.
Thời gian giao thông lưu thông, theo qui định mới chỉ ảnh hưởng trong thời
khoản từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và qui định mới này không chỉ cho xe hơi mà
cả người đi xe đạp cũng như người bộ cũng bị ảnh hưởng.
Muốn biết thêm chi tiết chung quanh về qui định này, cò thể vào home-page
của trang Web.
じっこう い い ん か い
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Hay liên điện thoại với 実行委員会 của世界遺産姫路 城 Marathon;
qua số Tel: 079- 221- 2862.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

