코로나19 대비 학생 생활 수칙
1. 건물 입구에서 체온을 확인하고 손 세정제를 사용하여 손을 소독합니다.
2. 교실 앞에서 체온을 다시 확인하고 37.5도를 넘으면 집으로 돌아갑니다. 체온 확
인 전후에는 반드시 손을 소독합니다.
3. 수업 시간이나 쉬는 시간에 항상 마스크를 착용합니다.
4. 항상 다른 친구와 2m 정도의 안전거리를 유지합니다.
5. 기침이 나면 마스크를 낀 채로 소매로 가리고 기침을 합니다.
6. 자주 비누로 손을 깨끗하게 씻는 등 개인위생을 철저하게 관리합니다.
7. 교실에서는 음료 외에는 아무것도 먹지 않습니다. 음료수를 마실 때도 신속하게
마스크를 벗었다가 다시 착용합니다.
8. 안전과 관련해 선생님들의 요청에 협조합니다.
9. 열이 나거나 기침, 가래, 인후통, 코막힘 등의 증상이 있으면 학교에 오지 말고
집에서 머물며 3~4일간 쉽니다.
10. 증상이 좋아지지 않으면 병원에 가지 말고 질병관리본부(1339)에 전화해서 안내
를 받습니다.
11. PC방, 노래방, 클럽 등 밀폐되고 사람들이 많은 장소를 방문하지 않습니다.

Student guidance for COVID-19 on-campus
1. Please check the temperature, and sterilize your hand with the hand sanitizer
in front of the building entrance.
2. Re-check your temperature in front of the classroom, and if it exceeds more
than 37.5, please return home. please salinize your hand before and after
checking your temperature
3. Put your mask on all the time, during class and during break.
4. Always maintain 2m of distance with your friends for your own safety.
5. Please cover your mouth with your arm and mask when you cough.
6. Carefully self manage your hygiene by washing your hands occasionally.
7. Except for something to drink, do not eat everything in the classroom.
additionally, if you drink something, put off your mask fastly and after drinking
put on mask fastly.
8.Listen to the instructors regarding your safety.
9. If you have any symptoms such as cough, phlegm, sore throat, or stuffy
nose, please do not come to school, and stay at home for 3~4 days.
10. If your symptoms does not get better, please contact KCDC(Korea Centers
for Disease Control and Prevention/ Contact: 1339) for further help. Do NOT go
to the hospital by yourself.
11. Do not visit sealed and crowded places such as internet cafe, karaoke, and
nightclub.

应对新冠病毒学生生活守则
1. 教学楼入口处确认体温，并使用手部消毒液进行手部消毒。
2. 教室旁再次检测体温，体温高于37.5摄氏度时需回家休息。检测体温前后务必进行手
部消毒。
3. 无论是上课期间还是课间休息时间都需要戴上口罩。
4. 需与朋友保持2m的安全距离。
5. 咳嗽时需戴着口罩并用衣袖遮挡。
6. 平时需保持经常用肥皂洗手等卫生习惯。
7. 到达教室后不准摄入饮料、水之外的食物。摄入饮品时需快速饮入后即时戴好口罩。
8. 有任何身体不舒服或是安全问题都可以向老师请求帮助。
9. 若有发烧、咳嗽、咽喉痛、鼻塞等症状，不用来学校上课，需在家休息三到四天。
10. 症状得不到缓和时，不用去医院，请直接联系疾病管理本部（1339）进行咨询。
11. 不去网吧，唱歌房，夜店等密封人流量多的场所。

コロナ19対策における学生生活規則
1. 建物の入り口で体温を確認し、手の消毒液を使用して手を消毒します。
2.

教室の前で体温を再確認し、37.5度以上の場合は帰宅してください。体温確認の前

後には必ず手を消毒してください。
3．授業時間や休憩時間には、いつも必ずマスクを着用してください。
4．常に他の友達とは2m程度の安全な距離を保ってください。
5. 咳が出るときには、マスクをしたまま袖で口を隠して咳をします。
6. 石鹸でこまめに手をきれいに洗うなど、個人の衛生を徹底的に管理しましょう。
7．教室では飲み物の他には何も食べてはいけません。飲み物を飲む時も速やかにマス
クを外し、また着用しましょう。
8. 安全に関して出された先生の指示には協力をしてください。
9. 熱が出たり、咳、痰、喉の痛み、鼻づまりなどの症状がある場合は、学校には来な
いで家にいながら3～4日間休みます。
10. 症状が良くならなければ、病院に行かずに疾病管理本部(1339)に電話して案内をう
けてください。
11.

ネットカフェ、カラオケ、クラブなどの密閉された、人が多い場所には行かない

で下さい。

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH COVID 19 ĐỐI VỚI HỌC SINH

1. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể ở lối vào của tòa nhà và rủa tay bằng chất khử
trùng.
2. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể một lần nữa trước cửa lớp học và nếu vượt quá
37,5 độ xin hãy trở về nhà. Nhất định phải sát khuẩn tay trước khi đo nhiệt
độ cơ thể.
3. Luôn luôn đeo khẩu trang trong giờ học và giờ giải lao.
4. Luôn giữ khoảng cách an toàn 2m so với những người bạn khác.
5. Nếu bạn ho, hãy che miệng bằng tay áo hoặc đeo khẩu trang và ho.
6. Luôn luôn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chẳng hạn như rửa tay thường xuyên
bằng xà phòng.
7. Ngoài đồ uống ra, không được ăn uống bất cứ đồ ăn nào khác trong lớp
hoc. Nếu uống đồ uống, yêu cầu nhanh chóng uống và đeo khẩu trang lại
nhanh nhất có thể.
8. Hợp tác với mọi yêu cầu của giáo viên về an toàn sức khỏe.
9. Nếu bị sốt hoặc có các triệu chứng như ho, khạc đờm, đau họng hoặc
nghẹt mũi, đừng đến trường và ở nhà trong 3-4 ngày.
10. Nếu các triệu chứng không cải thiện, đừng đến bệnh viện mà hãy gọi đến
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (1339) để được hướng dẫn.
11. Phòng PC, phòng karaoke, câu lạc bộ, vv đã đóng cửa và yêu cầu không
ghé thăm nơi có nhiều người qua lại.

