Về việc sử dụng bãi tắm biển tại (Matsue•Izumo,Oda)
Phòng văn hóa quốc tế tỉnh Shimane
Thông tin này được đăng tại mục 「Hướng dẫn tham quan du lịch Shimane」 của trang chủ
tỉnh Shimane và được đăng tải dựa trên nội dung đã được xác thực tại các bãi biển.
(Reiwa ngày 24 tháng 6）
Ngoài ra, khi ra ngoài để phòng chống việc lây lan diện rộng bệnh truyền
nhiễm virus chủng loại mới, mọi người cố gắng thực hiện các biện pháp phòng
chống lây nhiễm cơ bản đã được tuyên truyền đến thời điểm hiện tại.
○Tránh 「 3 mật 」（Tránh ở phòng kín・nơi không thông thoáng khí・tiếp xúc
với người khác）
○Giữ khoảng cách với người xung quanh ( khoảng 1~2 mét)
○Đeo khẩu trang (Cho dù cơ thể khỏe mạnh hãy cố gắng đeo khẩu trang)
○Vệ sinh tay, vệ sinh các ngón tay (khoảng 30s)
【Những điều lưu ý khi tổ chức tiệc nướng】
○ Tránh tham dự các bữa tiệc nhiều người.（khoảng 5~10 người）
○ Tránh sử dụng chung đĩa,cố gắng chia đồ ăn thành từng đĩa cho từng người.
○ Tránh sử dụng・ly, cốc uống xoay vòng, truyền tay nhau.

＜Thông tin về việc thiết lập các bãi tắm biển>
Tên bãi biển

Bản đồ
(Google)

(Kitaura)
【Thành phố Matsue】

Thời gian Thông tin, mục lưu ý khi sử dụng
thiết lập
Thời gian ○Bãi đậu xe(300 chiếc／có tốn phí)
mở
cửa ○Nhà tắm công cộng(nhà trọ tư nhân)
ngày
28
thời điểm hiện tại cũng có nơi ngưng
tháng
6
hoạt động
(Chủ nhật) ○Một trong hai cơ sở nhà gỗ tại biển hiện
tại đóng cửa
○Có thể sử dụng toilet công cộng
【Khi tổ chức tiệc nướng】
○Vui lòng đem rác về
○Nghiêm cấm chôn lấp than, củi sau
khi đốt xuống cát dưới bãi biển.
Sau khi dập tắt lửa vui lòng đem về(Có
thể xử lí như là [Rác có thể
cháy được] rác sinh hoạt
trong gia đình)

(Sasago)
【Thành phố Matsue】

Thời điểm
hiện
tại
đóng cửa.

(Koura)
【Thành phố Matsue】

Thời gian
mở
cửa
vẫn chưa
quyết định

(Konami)
【Thành phố Matsue】

Thời điểm
hiện
tại
đóng cửa.

(Katsurajima)
【Thành phố Matsue】

Thời điểm
hiện
tại
đóng cửa.

(Husenadakawasimo)
【Thành phố Izumo】

Thời điểm
hiện
tại
đóng cửa.

(Inasanohama)
【Thành phố Izumo】

Dự định
mở
cửa
ngày
9
tháng
7
(thứ 5)

(Hama)
【Thành phố Izumo】

○Nơi nghỉ ngơi, nhà tắm, toilet
○Bãi đậu xe khoảng 100 chiếc
【Khi tổ chức tiệc nướng】
○Nghiêm cấm chôn lấp than, củi sau
khi đốt xuống cát dưới bãi biển.
Sau khi dập tắt lửa vui lòng đem về(Có
thể xử lí như là [Rác có thể
cháy được] rác sinh hoạt
trong gia đình)

○Nhà tắm, toilet（Có toilet châu Âu）
○Bãi đậu xe 50 chiếc／miễn phí

【Khi tổ chức tiệc nướng】
○Vì có nhân viên cứu hộ vào mùa hè nên
hãy chọn địa điểm thích hợp
○Sau khi dập tắt lửa hãy chôn sâu
dưới bãi cát（ Đã từng có trường
hợp trẻ em bị phỏng do dẫm phải
than, củi chưa dập tắt）。
Ngày
9 ○Nơi nghỉ ngơi, nhà tắm, toilet
tháng
7 ○Khoảng 200 chiếc xe hơi loại thường ,
(Thứ 5)
5 chiếc loại cỡ lớn.
【Khi tổ chức tiệc nướng】
○Phải nhân được sự cho phép của người
kinh doanh nhà gỗ trên bãi biển (nhà trọ
tư nhân)

(Kirara)
(Taki)
【Thành phố Izumo】

(Kute)
【Thành phố Oda】

○Không được tổ chức tiệc nướng tại
công viên quốc gia hoặc lề đường.
【Lưu ý khi sử dụng】
○Đừng nhảy từ ngọn hải đăng
Hinomisaki xuống biển
○Vui lòng mang rác pháo bông về
Ngày
4 ○Nơi nghỉ ngơi, nhà tắm, toilet
tháng 7
【Khi tổ chức tiệc nướng】
(thứ 7)
○Nghiêm cấm tổ chức tiệc nướng
trong thời gian tắm biển.
○Có thể sử dụng nhà tổ chức tiệc nướng
kiểu gỗ có sẵn tại bãi biển
（Cần phải đặt trước, thông thường 1
bàn 4 người và chi phí 1 người 2.200
yên.Bao gồm tiền bình gas cỡ nhỏ, đồ
gắp than, 3kg than củi,tấm sắt nướng,
vỉ nướng）
Chỉ
mở 【Khi tổ chức tiệc nướng】
cửa
từ ○Người tổ chức tiệc nướng thường cho
ngày
1
chim diều hâu thức ăn nên gần đây
tháng
8
chim diều hâu thường nhắm đến đồ ăn
(thứ 7) đến
của trẻ em. Vì vậy đừng cho chim diều
ngày
10
hâu thức ăn
(thứ 2)
○Cũng có những người uống quá say dẫn
đến sử dụng toilet không sạch sẽ.Hãy
cố gắng sử dụng toilet sạch sẽ.
○Vui lòng đem rác về
○Sau khi dập tắt lửa than củi đã sử
dụng hãy chôn sâu dưới bãi cát.

(Torii)
【Thành phố Oda】

Thời điểm
hiện
tại
đóng cửa.

