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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp
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10 กรกฎาคม 2563

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 การยื่นคาร้ องขอรับเงินเยียวยาพิเศษ , เชิญใช้ แทบเล็ตล่ามแปลภาษา
หน้ า 3 ระวังโรคลมแดดกันเถอะ！, เกี่ยวกับไต้ฝนและฝนตกหนั
ุ่
ก
หน้ า 4 แนะนาวิธี「ออกกาลังกายที่บ้าน」 , การให้ คาปรึกษากับชาวต่างชาติ เป็ นต้น

เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า
ควรดาเนินชีวติ แบบใหม่ ดังต่ อไปนี！
้
★ร่ วมด้ วยช่ วยกัน

ล้างมือ

สวมหน้ากากอนามัย , รักษามารยาทในการไอและจาม

ล้างมือด้วยน้ าและสบู่ประมาณ 30 วินาที
（นอกจากนี้อาจใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อที่นิ้วและมืออีกครั้ง）
ร่ วมกันหลีกเลี่ยงพื้นที่ 3 ข้อต่อไปนี้

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อ
ออกนอกเคหสถาน

หยุดอยูบ่ า้ น เมื่อเป็ นหวัด มีไข้

หากไม่สวมหน้ากาก เมื่อไอ
หรื อจามต้องใช้ขอ้ ศอกปิ ดปาก
อนามัย

①พื้นที่ปิด : อากาศ

ในห้ องไม่ ถ่ายเท
② พื้นที่

แออัด : มีคน
รวมตัวกันมาก

③มีการสั มผัสใกล้ ชิด :

พูดคุยอย่ างใกล้ ชิด

เปิ ดห้ องให้ อากาศถ่ายเท และ เว้นระยะห่ างจากผู้อื่นอย่างน้ อย 2 เมตร
★ตัวอย่ างการดาเนินชีวิตเพื่อป้ องกันการติดเชื้ อ

เมื่อไปซื้อของ

เมื่อโดยสารรถไฟหรื อรถบัส
・หลีกเลี่ยงช่วงเวลาคนแออัด

・ขี่จกั รยานหรื อเดินไป

・เว้นระยะห่างจากคนข้างหน้า เมื่อเข้า

・หลีกเลี่ยงการสนทนา

แถวชาระเงิน
・ซื้ อของทางออนไลน์
เมื่อไปออกกาลังกาย หรื อเที่ยวเล่น

・เดินทางช่วงเวลาที่คนไม่แออัด

เมื่อรับประทานอาหาร
・ใช้บริ การส่ งอาหาร หรื อซื้ อกลับบ้าน

・หลีกเลี่ยงไปสวนสาธารณะช่วงเวลา และ

・ทานอาหารโดยแยกจานอาหารของแต่ละคน

สถานที่ที่คนแออัด

・ไม่ใช้แก้วร่ วมกัน

・วิ่งออกกาลังกายคนเดียว หรื อ 2 คน
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ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

ยื่นคาร้ องขอรับเงินเยียวยาพิเศษแล้วหรื อยัง？
เมื่อยื่นคาร้ องแล้ว จะได้ รับเงิน 1 แสนเยน ต่ อ 1 คน
▽

รายละเอียด
จ่ายเงินช่วยเหลือ 1 แสนเยน ต่อคน เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า
รวบรวมจ่ายให้เป็ นครัวเรื อน ตามจานวนผูอ้ าศัย ให้กบั เจ้าบ้าน
(ตัวแทนครอบครัว)

▽

ผูม้ ีสิทธิ์รับเงิน
ผูท้ ี่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านอุซึโนมิยะ วันที่ 27 เมษายน 2020
ผูพ้ านักระยะสั้น และผูพ้ านักผิดกฎหมายไม่มีสิทธิ์รับเงิน

▽

ระยะเวลายื่นใบคาร้อง
ก่อนวันที่ 31 สิ งหาคม 2020

เจ้าบ้าน กรุ ณาเขียน วันที่ยื่นคาร้อง・ เบอร์โทรศัพท์ ・ลายเซ็นต์
หรื อใช้ตราประทับฮังโกะ ที่ดา้ นหน้าของใบคาร้อง และ เขียนเลข
บัญชีธนาคารของเจ้าบ้านที่ดา้ นหลังของแผ่นคาร้อง
④ สิ่ งที่ตอ้ งแนบไปกับใบคาร้อง
・สาเนาบัตรไซริ วการ์ด (ด้านหน้า) ของเจ้าบ้าน
・สาเนาสมุดบัญชีธนาคารหรื อสาเนาบัตรเงินสด (ด้านหลัง) ที่ เป็ นเลข
บัญชีธนาคารของเจ้าบ้าน
⑤ นาแบบฟอร์มใส่ ซองจดหมายสี เขียวอ่อน
⑥ ส่ งซองจดหมายใส่ ตูไ้ ปรษณี ย ์
③

▽

จานวนวันที่ตอ้ งรอเพื่อรับเงิน
หลังจากอาเภออุซึโนมิยะตรวจสอบเอกสารประมาณ 2 สัปดาห์
จากนั้นเงินจะถูกจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร อาจมีบางกรณีใช้เวลานานใน
การตรวจสอบ

▽

ติดต่อสอบถาม（ภาษาญี่ปนุ่ ）
ศูนย์ให้คาปรึ กษาการรับเงินเยียวยาพิเศษ

ดูวิธีการกรอก
แบบฟอร์มภาษาต่างๆ

การยื่นขอทางไปรษณีย ์
① เขตอุซึโนมิยะจะส่ งใบคาร้อง (แบบฟอร์มใบคาร้อง) ให้กบ
ั เจ้าบ้า
② กรุ ณาตรวจสอบรายละเอียดใบคาร้อง (ชื่อ, วันเดือนปี เกิด, ที่อยู,่
「คายอมรับข้อตกลง」
）ด้านหลัง

▽

☎

028-688-8340

เชิญใช้ แทบเล็ตล่ามแปลภาษา และแปลเอกสารภาษาต่ างๆ
▽

รายละเอียด
ผูท้ ี่มีปัญหาในการติดต่อสื่ อสารหรื อการดาเนินการภาษาญี่ปนุ่ ที่ที่วา่
การเขต หรื อ สานักงานย่อย และสานักงานสาธารณะสุข กรุ ณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้ แทบเล็ตล่ามแปลภาษา

สถานที่ให้บริ การแท็บเล็ตแปลภาษา
・ที่ว่าการเขตอุซึโนมิยะ（ประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป・ฝ่ ายภาษี・แผนกภาษี・
แผนกภาษีพลเมือง・แผนกพลเมือง・แผนกสวัสดิการครองชีพ 1・
แผนกสวัสดิการครองชีพ 2・แผนกครอบครัวและเด็ก・แผนกการ
เลี้ยงดูเด็ก）
・สานักงานย่อย（สาขาหน้าสถานีฝั่งตะวันออก・สาขาบังบะ）
・สานักงานสาธารณะสุ ข （แผนกประกันสุ ขภาพ）
・สมาคมนานาชาติ

▽

ภาษาที่รองรับล่ามแปลภาษา（11 ภาษา）
ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เมียนม่า
โปรตุเกส (บราซิล) ฝรั่งเศส สเปน

▽

ภาษาที่รองรับแปลการภาษา (ข้อความ)（30 ภาษา）
ภาษาจีนไต้หวัน (จีนดั้งเดิม) ภาษาเขมร ภาษาสิ งหล ฟิ ลิปปิ นส์
ฮินดิ ดัตซ์ เยอรมัน เนปาล มองโกล เป็ นต้น

▽

ติดต่อสอบถาม โคคุไซโคริ วพลาซ่า

▽
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☎

028-616-1567

ระวังโรคลมแดดกันเถอะ！
เมื่อต้องดาเนินชีวิตใน「รู ปแบบการดาเนินชีวิตแบบใหม่」ขอให้ระวังโรคลมแดดมากขึ้นกว่าเดิม！
1．ถอดหน้ ากากออกบ้ างเป็ นบางครั้ง หากเป็ นดังต่ อไปนี้
・เมื่ออากาศมีอุณภูมิ หรื อความชื้นสู ง
・เมื่ออยูห
่ ่างจากผูอ้ ื่นมากกว่า 2 เมตร เวลาอยูน่ อกบ้าน
・เมื่อออกกาลังกายหรื อทางานหนัก
2．หลีกเลี่ยงอากาศร้ อนกันเถอะ
・ปรับอุณหภูมิในห้อง โดยใช้แอร์ เป็ นต้น และ เปิ ดหน้าต่างในห้องเพื่อให้อากาศถ่ายเทบ่อยๆ
・พยายามไม่ออกไปข้างนอกในวัน และ เวลาที่มีอากาศร้อน
・ใส่ เสื้ อผ้าที่เย็นสบาย
・สวมหมวก หรื อกางร่ มเมื่อต้องออกไปข้างนอก
3．พยายามดื่มน้าบ่ อยๆ ก่ อนจะรู้ สึกหิวน้า
・ดื่มน้ าวันละ 1-2 ลิตร
・ทานเกลือแร่ เมื่อเสี ยเหงื่อเป็ นจานวนมาก
4．รักษาสุ ขภาพอย่ างสม่าเสมอ
・ตรวจสุ ขภาพ วัดอุณหภูมิร่างกายทุกเช้า
・หยุดอยูบ
่ า้ นเมื่อรู ้สึกไม่สบาย
5．สร้ างร่ างกายให้ แข็งแรง ต่ อสู้ กับความร้ อนกันเถอะ
・ไม่ลืมดิ่มน้ า

ออกกาลังกายเท่าที่จะทาได้

เกีย่ วกับพายุไต้ ฝุ่นและฝนตก
หนัก
เมื่อเข้าฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วง จะมีฝนตกหนักและไต้ฝ่ นุ เป็ นจานวนมาก ซึ่งอาจจะ
เกิดความเสี ยหายเนื่องจากฝนตกหนักและลมแรง ดังนั้นควรจะเตรี ยมสิ่ งของสาหรับลี้ภยั
และตรวจสอบสถานที่ล้ ภี ยั พยากรณ์อากาศล่าสุด จากอินเตอร์เนต และรี บไปที่หลบภัย

[ Safety tips ]
（ตรวจสอบข้อมูลภัยพิบตั ิ）

*****************************************************************************************

สถานที่ลภี้ ัย
・สถานที่ล้ ภ
ี ยั คือ สถานที่ที่ปลอดภัย สามารถเข้าไปหลบภัยได้เมื่อเกิดอุทกภัย
・สถานที่ล้ ภ
ี ยั สามารถเข้าไปหลบภัยได้ทุกคน แต่เพื่อเป็ นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงควรพิจารณาสถานที่ที่ปลอดภัยไว้ เช่น บ้านของคนใน

ครอบครัว หรื อ บ้านเพื่อน เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งไปอยูใ่ นที่ที่มีคนรวมตัวกันมาก
・สามารถรับอาหาร ของใช้จาเป็ นในการครองชีพ และข่าวสารที่เป็ นประโยชน์จากสถานที่ล้ ภ
ี ยั

ตรวจสอบสถานที่ลภี้ ัย จากเว็บไซต์เมืองอุซึโนมิยะ
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「ออกกาลังกายที่บ้าน」～ขอแนะนาการออกกาลังกายที่สามารถทาได้ที่บ้าน～

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 วัน ทา 3 เซ็ท โดยทาจากข้อ ①～④
3 ครั้งนับเป็ น 1 เซ็ท

การออกกาลังกายเป็ นการช่วยเพิ่มระบบภูมิคมุ้ กันของร่ างกาย และป้องกันการเจ็บป่ วย
ขอแนะนาการออกกาลังการ "มากีวาริ "(ผ่าฟื น) ที่คุณสามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
มาออกกาลังกายกันเถอะ！
①ยืนตัวตรงกางขาทั้งสองให้

②งอเข่าพร้อมสูดลมหายใจ

ระยะห่างประมาณหัวไหล่

4 วินาที ค่อยๆ ย่อหลังลง

ประสานมือยืดไปข้างหน้า

③เวี่ยงแขนข้ามห้วไป

④ยืดตัวกลับคืนในท่า

ด้านหน้า ขณะที่ยงั งอ

ยืน 3 วินาที

เข่าอยูเ่ หมือนการผ่าฟื น
ทาไป-กลับช้าๆ
5 ครั้ง

ค้นหาใน You

うんどう

Tube

ดูวิดีโอ
จากที่นี่

よぼう

運動でコロナ予防

ค้นหา

さく

索

การบริการล่ามอาสาสมัคร

บริการของสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า（UIP）
※ สามารถใช้ แทบเล็ตล่ามแปลภาษา สาหรับ
ภาษาอื่นๆ

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ

ภาษาสเปน

ภาษา

ภาษาโปรตุเกส เวียดนาม
ＵＩＰ
☎028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ
☎028-632-2834

（เฉพาะเวลาทาการ）

ปรึกษาทางกฏหมาย
☎028-616-1564

จันทร์

15:00-18:00

จันทร์ที่ 1,3

ภาษาจีน ภาษาไทย
อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

―

►จันทร์ –อาทิตย์

อังกฤษ

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

ศุกร์

―

พฤหัสที่ 1 พฤหัสที่ 3

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

8:30-19:00

ภาษา

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

15:00-17:00

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ
ในการติดต่อสื่ อสารและในส่วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยื่นคาร้องและชาระ
เงินที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย・
เวียดนาม
สามารถอ่านฉบับย้อนหลังได้จากโฮมเพจ
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA)
เชิญอ่านฉบับ
ย้ อนหลัง！
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もあります！

