
新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)の
予防（よぼう）のため、注意(ちゅうい)すること

技能実習⽣(ぎのうじっしゅうせい)の皆(みな)さまへ

・体温計(たいおんけい)で熱(ねつ)を測(はか)り、①熱(ねつ)が37.5℃(ど)

以上(いじょう)ある、②だるいなど風邪(かぜ)の症状(しょうじょう)があるなど、

いつもと体調(たいちょう)が違(ちが)う場合(ばあい)は、技能実習指導員(ぎのう

じっしゅうしどういん)や生活指導員(せいかつしどういん)に連絡(れんらく)

しましょう。

仕事(しごと)に⾏(い)く前(まえ)

・体調(たいちょう)が悪(わる)いときは外出(がいしゅつ)を

やめましょう。

•マスクをして出(で)かけましょう。暑(あつ)い日(ひ)は

熱中症(ねっちゅうしょう)に気(き)を付(つ)け、

屋外(おくがい)で他(ほか)の人(ひと)と離(はな)れている

とき（２メートル）はマスクを外(はず)しましょう。

出(で)かけるとき

・家(いえ)の中(なか)でも、他(ほか)の人(ひと)と離(はな)れる（２メートル）ようにしましょう。

・会話(かいわ)をするときはマスクをし、大(おお)きな声(こえ)にならないようにしましょう。

・せきやくしゃみをした後(あと)には手(て)を洗(あら)いましょう。

タオルは自分(じぶん)のものを使(つか)いましょう。

・１時間(じかん)に２回(かい)程度(ていど)、窓(まど)を開(あ)けて空気(くうき)を

入(い)れ換(か)えましょう。

・他(ほか)の人(ひと)と一緒(いっしょ)に使(つか)っているもの（リモコン、冷蔵庫(れいぞうこ)、

照明(しょうめい)スイッチ、ドライヤー）は使(つか)った後(あと)に消毒(しょうどく)しましょう。

・トイレを使(つか)った後(あと)はふたを閉(し)めて水(みず)を流(なが)しましょう。

【食事(しょくじ)をするとき】

・食事(しょくじ)をする前(まえ)、した後(あと)に手(て)を洗(あら)い

ましょう。タオルは自分(じぶん)のものを使(つか)いましょう。

・食事(しょくじ)のときはできるだけ横並(よこなら)びですわりましょう。

・食事(しょくじ)は一人一人(ひとりひとり)、別(べつ)のお皿(さら)に

用意(ようい)しましょう。

•石(せっ)けんをつかって、ていねいに手(て)を洗(あら)いましょう。

タオルは自分(じぶん)のものを使(つか)いましょう。

•使(つか)い終(お)わったマスクやティッシュ、手袋(てぶくろ)などを

捨(す)てるときは、他(ほか)の人(ひと)が触(ふ)れないように、

ゴミ袋(ぶくろ)の口(くち)をしっかりしばって捨(す)てましょう。

外(そと)から帰(かえ)ってきたとき

他(ほか)の⼈(ひと)と⼀緒(いっしょ)に暮(く)らしているとき
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GỬI CÁC BẠN THỰC TẬP SINH

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý ĐỂ PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM VIRUT CORONA CHỦNG MỚI.

TRƯỚC KHI ĐI LÀM

・Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế, nếu cơ thể có các triệu chứng khác với bình thường 
như là ① sốt trên 37.5°C ,② có triệu chứng bị cảm như cơ thể uể oải thì hãy 
liên lạc với người hướng dẫn đời sống hoặc người hướng dẫn thực tập kĩ năng.

KHI RA NGOÀI

・Nếu tình trạng sức khoẻ không tốt thì không nên ra ngoài.
・Khi ra ngoài thì phải mang khẩu trang. Những ngày trời nóng 
thì chú ý tránh bị cảm nắng, khi ở ngoài trời nếu cách xa người 
khác 2m hãy cởi khẩu trang ra.

TỪ BÊN NGOÀI TRỞ VỀ

・Rửa tay thật kĩ bằng xà phòng.
Sử dụng khăn riêng của mình.

・Khi vứt khẩu trang, khăn ướt, bao tay... đã qua sử dụng thì phải 
buộc miệng túi rác thật chặt rồi vứt để người khác không chạm vào.

KHI SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI KHÁC

・Cố gắng giữ khoảng cách với người khác (2 mét) ngay cả khi ở trong nhà.
・Khi nói chuyện với nhau thì phải mang khẩu trang, cố gắng không nói lớn tiếng.

・Sau khi ho, hắt hơi thì phải rửa tay.
Sử dụng khăn riêng của mình.

・ 1 tiếng mở cửa 2 lần để lưu thông khí.
・Những đồ dùng chung với người khác như điều khiển từ xa, tủ lạnh, công tắc điện, máy sấy 
tóc.. thì sau khi sử dụng phải khử trùng.
・Sau khi sử dụng toilet thì phải đóng nắp, xả nước.

【KHI ĂN】
・Trước và sau khi ăn xong phải rửa tay. Sử dụng khăn riêng của mình.

・Khi ăn thì cố gắng ngồi theo hàng ngang.
・Khi ăn thì phải chuẩn bị đĩa riêng từng người.
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・熱中症予防(ねっちゅうしょうよぼう)のため、窓(まど)を開(あ)けて空気(くうき)

を入(い)れ換(か)えましょう。

エアコンの温度設定(おんどせってい)をこまめに調整(ちょうせい)して、

暑(あつ)さを避(さ)けられるようにしてください。

・気温(きおん)、湿度(しつど)の高(たか)いときには、外(そと)で他(ほか)の人(ひと)と

離(はな)れているとき（２メートル以上(いじょう)）はマスクをはずしましょう。

・マスク着用時(ちゃくようじ)は激(はげ)しい運動(うんどう)は避(さ)け、周囲(しゅうい)の人

(ひと)との距離(きょり)を十分(じゅうぶん)にとれる場所(ばしょ)で、

マスクを一時的(いちじてき)にはずして休憩(きゅうけい)しましょう。

・のどが渇(かわ)いていなくても水分(すいぶん)をとりましょう（１日(にち)１．２リットル）。

・吐(は)き気(け)やめまいを感(かん)じたときは、すぐに技能実習指導員(ぎのうじっしゅう

しどういん)や生活指導員(せいかつしどういん)などに伝(つた)えましょう。

体(からだ)を冷(ひ)やして、水分(すいぶん)をとりましょう。体調(たいちょう)が悪(わる)い

ときには、家(いえ)で休(やす)みましょう。

熱中症(ねっちゅうしょう)に気(き)を付(つ)けましょう

※さらに詳(くわ)しいことを知(し)りたいときは、以下(いか)のサイトをみてください。

■新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)の予防(よぼう)について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00046.html

■熱中症(ねっちゅうしょう)の予防(よぼう)について

https://www.otit.go.jp/heatstroke/

厚生労働省HP
こうせいろうどうしょう

ホームページ

外国人技能実習機構HP
がいこくじんぎのうじっしゅうきこう

ホームページ

厚⽣労働省（こうせいろうどうしょう）・法務省出⼊国在留管理庁（ほうむしょうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう）

外国⼈技能実習機構（がいこくじんぎのうじっしゅうきこう）

他(ほか)の⼈(ひと)と⼀緒(いっしょ)に暮(く)らしているとき
【入浴(にゅうよく)するとき】

・タオルは自分(じぶん)のものを使(つか)いましょう。

・一人(ひとり)ずつ、順番(じゅんばん)にお風呂(ふろ)を使(つか)いましょう。

【寝(ね)るとき】

・同(おな)じ部屋(へや)でほかの人(ひと)と寝(ね)るときには、

できるだけ離(はな)れて寝(ね)ましょう。

・できるだけ頭(あたま)の位置(いち)が互(たが)い違(ちが)いになるようにしましょう。

CHÚ Ý TRÁNH BỊ CẢM NẮNG

【KHI TẮM】
・Khăn tắm thì sử dụng khăn riêng của mình.

・Sử dụng bồn tắm theo thứ tự, từng người một.
【KHI NGỦ】
・Nếu ngủ cùng với người khác trong cùng một phòng thì cố gắng nằm ngủ cách xa nhau ra.
・ Cố gắng hướng vị trí của đầu ở 2 hướng khác nhau khi ngủ.

KHI SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI KHÁC

・Để tránh bị cảm nắng thì nên thường xuyên mở cửa sổ để lưu thông khí. 
Thường xuyên điều chỉnh cài đặt nhiệt độ của điều hoà để tránh nóng.
・ Khi nhiệt độ, độ ẩm cao nếu giữ khoảng cách với người khác (2 mét) khi ở ngoài 
trời thì có thể cởi khẩu trang ra.

・ Khi mang khẩu trang thì tránh hoạt động mạnh, ở những nơi cách xa với những 
người xung quanh thì có thể tạm thời tháo khẩu trang và nghỉ ngơi.

【KHI TẮM】
・Sử dụng khăn tắm riêng của mình.

・Sử dụng bồn tắm theo thứ tự, từng người một.
【KHI NGỦ】
・Nếu ngủ cùng với người khác trong cùng một phòng thì cố gắng nằm ngủ cách xa nhau ra.

・Uống nước ngay cả khi không khát nước ( 1 ngày 1.2 lít).
・Khi có cảm giác buồn nôn, chóng mặt thì lập tức thông báo với người hướng dẫn đời sống 
hoặc người hướng dẫn thực tập kĩ năng.
Làm mát cho cơ thể, uống đủ nước. Nếu tình trạng sức khoẻ không tốt thì hãy nghỉ ngơi ở nhà.

Về phòng tránh lây nhiễm virut corona chủng mới.

Nếu muốn biết thêm chi tiết thì hãy xem trang web bên dưới.

Về phòng tránh cảm nắng

Bộ Y Tế, Lao Động và    
Phúc Lợi xã hội HP

Trang chủ

Cơ quán tiếp nhận thực tập sinh  
nước ngoài  HP

Trang chủ


