
 

GỬI CÁC BẠN THỰC TẬP SINH 

Ngày 7 tháng 4 năm 2020 

 

Cảm ơn các bạn đã vất vả trong thời gian này. 

 

Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy lo 

lắng bất an, nhưng xin các bạn hãy yên tâm vì nghiệp đoàn vẫn sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ 

các bạn như sau: 

 

■ Hỗ trợ tư vấn: 

Vẫn được thực hiện bằng cách nhắn tin trên messenger như trước đây. 

 

■Những chuyến thăm hỏi định kỳ 

Sẽ hạn chế cho đến ngày 6/5 theo yêu cầu của chính phủ, sau đó thì sẽ xem xét tình hình như thế nào 

rồi mới quyết định. 

 

■Về việc đi bệnh viện 

Trường hợp nghi ngờ bị nhiễm corona virus chủng mới 

Những bạn có triệu chứng cảm lạnh hoặc sốt từ 37,5 ° C trở lên trong hơn 4 ngày liền (những người 

phải dùng thuốc hạ sốt liên tục cũng vậy), hoặc bị mệt mỏi, cơ thể uể oải, hoặc thấy khó thở, 

Vui lòng liên hệ với trung tâm tư vấn tại địa phương (được đính kèm sau đây). 

※ Kết quả của cuộc tư vấn, nếu bạn phải đến bệnh viện, Nghiệp đoàn hoặc công ty sẽ sắp xếp xe taxi 

cho bạn đến bệnh viện một mình. (Sẽ hỗ trợ phiên dịch qua điện thoại.) 

 

Trong trường hợp mắc bệnh bình thường hoặc chấn thương. 

Hãy liên hệ với nghiệp đoàn như bình thường. Nghiệp đoàn sẽ liên hệ với công ty để tìm ra cách thức 

đi khám và ngày giờ đi khám cùng 

※Cố gắng không nên đến bệnh viện càng nhiều càng tốt. 

 

■ Về kỳ thi chuyển giai đoạn hay thi chuyên môn. 

Có khả năng sẽ bị hoãn lại, nên nghiệp đoàn sẽ luôn kiểm tra tình hình mới nhất và thông báo cho các 

bạn. 

 

Hết 

  



Từ phía nghiệp đoàn, mong muốn các bạn thực hiện triệt để 3 điều sau: 

- Không tập trung đông người,  

- Không tiếp xúc trực tiếp,  

- không ở trong không gian kín gió 

 

Về ký túc xá: 

- Rửa kỹ tay, súc miệng thường xuyên 

- Đo nhiệt độ mỗi ngày. (Nếu bạn không có nhiệt kế, xin vui lòng có ý thức hơn về các triệu chứng 

cảm lạnh.) 

- Khử trùng những vật dụng dùng chung và hay chạm vào. 

- Luôn để nhà thông gió, thoáng khí 

- Không dùng chung bộ đồ ăn và cốc. 

- Thông gió càng nhiều càng tốt. 

- Dù ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang. 

- Không gọi bạn bè đến ký túc xá. Cũng không đến ký túc xá khác. 

 

 Cảm ơn bạn. 

 

協同組合 西日本技能センター 

〒530-0003 

大阪市北区堂島 2-2-23 白雲ビル 3F 

TEL：06-6147-4551 FAX：06-6147-4570 

  



[Nơi tư vấn về bệnh dịch ở từng địa phương] 

■  Osaka 

-  Cục du lịch Osaka  http://ofw-oer.com/call/  

Nhấp vào 「tourist guide」 trên trang web để kết nối với trung tâm cuộc gọi. 

※ Từ 7:00 đến 11:00 (Tiếng Việt là 9：00～18：00) 

 

- Tổ chức giao lưu quốc tế Osaka (OFIX) (có tiếng Việt) 06-6941-2297 

9：00～20：00(Thứ 2, thứ 6) (đóng cửa vào các ngày lễ) 

9：00～17：30(Thứ 3, thứ 5) (đóng cửa vào các ngày lễ) 

Chủ nhật thứ 2 và chủ nhật thứ 4 trong tháng: 13：00～17：00 

 

■ Hyogo 

- Trung tâm y tế ở Kobe-shi 078-322-6829 (24 giờ trong ngày bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ) 

- Trung tâm Y tế Himeji-shi 079-289-0055 (Ngày thường 8：35～19：00,  

cuối tuần và ngày lễ 8：35～17：20) 

- Trung tâm y tế Amagasaki-shi 06-4869-3015 (Ngày thường 9：00～19：00,  

cuối tuần và ngày lễ 9：00～17：00) 

Nếu bạn có việc gấp cần liên lạc ngoài những giờ ở trên, thì xin hãy gọi đến Văn phòng an ninh 

Amagasaki-shi 06-6489-6900. 

 

Trung tâm y tế thành phố Nishinomiya-shi 0798-26-2240 (Hàng ngày 8：45～19：00) 

Trung tâm y tế Akashi 078-918-5439 (Ngày thường 8：55～17：40) 

Đối với những giờ khác, xin vui lòng liên lạc đến Ủy ban quận 078-912-1111. 

 

■ Fukuoka (không rõ có hỗ trợ tiếng Việt hay không) 

Số chuyên môn để hỗ trợ về corona virus chủng mới   093-522-8745 (24 giờ trong ngày) 

■ Thành phố Fukuoka 

Trung tâm y tế và phúc lợi ở Higashi-ku           092-645-1078 

Trung tâm y tế và phúc lợi phường Hakata-ku         092-419-1091 

Trung tâm y tế và phúc lợi ở Chuo-ku           092-761-7340 

Trung tâm y tế và phúc lợi ở Minami-ku           092-559-5116 

Trung tâm y tế và phúc lợi ở Jonan-ku               092-831-4261 

Trung tâm y tế và phúc lợi phường Sawara-ku         092-851-6012 

Trung tâm y tế và phúc lợi phường Nishi-ku          092-895-7073 

※ Khi cần liên lạc khẩn cấp vào ngày nghỉ và buổi tối: 092-711-4126 

 



■ Kagoshima 

Địa điểm (quầy tư vấn): 

Trung tâm trao đổi tỉnh Kagoshima Trung tâm trao đổi quốc tế 1F (14-50 Yamashita-cho, thành phố 

Kagoshima) 

 

Thời gian mở cửa: 

9：00～17：00 từ thứ ba đến Chủ Nhật (nếu thứ 2 là ngày lễ thì sẽ nghỉ bù vào thứ 3) 

 

Số điện thoại: 

070-7662-4541 

 

Ngôn ngữ được hỗ trợ: 

Có hỗ trợ tiếng Việt tại bàn tư vấn 

* Tham khảo tờ rơi PDF. 

 

■ Shiga-ken 

Trung tâm tư vấn người nước ngoài Shiga (Các ngày trong tuần, 10：00～17：00)  077-523-5646 

mail: mimitaro@s-i-a.or.jp (có hỗ trợ tiếng Việt) 

 

■ Miyazaki (không rõ có hỗ trợ tiếng Việt hay không) 

Trung tâm y tế thành phố Miyazaki-shi                          0985-29-5286 

Trung tâm y tế công cộng Chuo (Kunitomi-cho / Aya-cho)           0985-28-2111 

Trung tâm y tế công cộng Nichinan (Nichinan-shi / Kushima-shi)     0987-23-3141 

-Trung tâm y tế công cộng Miyakonojo (Miyakonojo-shi, Minata-cho) 0986-23-4504 

Trung tâm y tế Kobayashi (Kobayashi-shi, Ebino-shi, Takahara-cho)  0984-23-3118 

Trung tâm y tế Takanabe (Saito-shi, Takanabe-cho, Shintomi-cho, Nishimera-mura, Kishiro-cho, 

Kawaminami-cho, Tsuno-cho)  0983-22-1330 

Trung tâm y tế công cộng Hyuga ( Hyuga-shi, Kadogawa-cho, Morozuka-mura, Shiiba-mura, Misato-

cho)  0982-52-5101 

Trung tâm y tế Nobeoka (Nobeoka-shi)  0982-33-5373 

Trung tâm y tế công cộng Takachiho (Takachiho-cho, Hinokage-cho, Gokase-cho) 0982-72-2168 

 

Giờ tiếp tân: 

8：30～17：15 (Từ thứ 2 đến thứ 6) 

Giờ tiếp tân ngoài giờ: 

Số điện thoại chuyên dụng 0985-44-2603 (cuối tuần và ngày lễ) 


