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市-1 

Thông Báo Từ Văn Phòng Thành Phố 
Thông báo từ Văn phòng Thành phố là thông tin được chọn từ bản tin Shimin Shisei của Thành 
phố Hiroshima, Nhật Bản (có trên trang web của Thành phố Hiroshima:www.city.hiroshima.lg.jp), 
được xuất bản hai lần mỗi tháng và có thể đọc miễn phí tại Sảnh Giao Lưu Quốc Tế hoặc trên 
trang web của chúng tôi: : h-ircd.jp/en/guide/hiroclubnews-en.html 
Nếu không có chỉ định đặc biệt, các dịch vụ và trang web..vv có thể chỉ được cung cấp bằng tiếng 
Nhật. 

Để biết thông tin tiếng Anh mới nhất về COVID-19 tại thành phố Hiroshima, 
bao gồm số trường hợp và phúc lợi xã hội, có một khu vực dành riêng 
của trang web Thành phố Hiroshima.  

 
Chủ đề tháng này 
✽ Đừng quên nộp hồ sơ nhận 100.000 yên tiền hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ  
✽ Nguy cơ say nắng khi đeo khẩu trang 

 

Đừng quên nộp hồ sơ nhận 100.000 yên 
tiền hỗ trợ đặc biệt 

（ご注意ください！申請はお早めに P7） 

Bạn đã nộp đơn xin Trợ cấp Tiền mặt đặc 
biệt của Chính phủ chưa? 
Hạn cuối: thứ sáu, ngày 28 tháng 8 

● Các hồ sơ nộp qua bưu điện phải được đóng 
dấu bưu điện không muộn hơn ngày 28 tháng 
8. 
● Các hồ sơ trực tuyến phải được thực hiện 
trước nửa đêm ngày 28 tháng 8 (có thể thay 
đổi). 
Bạn KHÔNG THỂ nhận được tiên (100.000 
yên cho mỗi thành viên trong gia đình) nếu chủ 
hộ không nộp đơn. 
Liên hệ với tổng đài bên dưới nếu bạn chưa 
nhận được mẫu đơn hoặc bị mất. 

❔ Tổng đài cuộc gọi về trợ cấp tiền mặt 
đặc biệt của chính phủ tại thành phố 
Hiroshima 
(Shi Tokubetsu Teigaku Kyūfukin Kōru 
Senta) 
����� Miễn phí 0120-082417 

 8:30 – 17:15 
(trừ ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia)    

Nguy cơ say nắng khi đeo khẩu trang 
熱中症に注意が必要です(P2)） 

 
Đây sẽ là mùa hè đầu tiên của chúng ta theo 
lối sống mới tại Nhật Bản: chúng ta sẽ đeo 
khẩu trang. 
 
Tuy nhiên, đeo khẩu trang làm tăng nguy cơ 
say nắng hoặc kiệt sức vì nóng. Vì thế, năm 
nay chúng ta phải cẩn thận hơn bao giờ hết. 
 
Say nắng và kiệt sức vì nóng là gì? 
 
Say nắng và kiệt sức vì nóng và gây ra bởi mất 
nước và mất cân bằng muối trong cơ thể. 
 
Ngay cả khi bạn không làm gì trong nhà, bạn 
cũng có thể bị các triệu chứng trên. Điều này 
có thể dẫn đến phải nhập viện và, trong trường 
hợp nghiêm trọng,có thể gây tử vong. 
 
Tại Tại Nhật Bản, 40% trường hợp xảy ra khi 
ở trong nhà, vì vậy hãy thận trọng trong cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta. 
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市-2 

Những rủi ro khi đeo khẩu trang 
 
1. Khi bạn đeo khẩu trang, cơ thể sẽ khó thoát 
nhiệt ra ngoài hơn. Nhịp tim và nhiệt độ bên 
trong cơ thể tăng lên, điều này gây khó khăn 
lên cơ thể. 
2. Hơi nước đọng lại trong miệng và khó nhận 
thấy khát nước. 
3. Một số người ngại tháo khẩu trang ra, và sẽ 
không thường xuyên bù nước. Ngay cả khi đeo 
khẩu trang, chúng ta vẫn nên thường xuyên 
uống nước. 
Nếu bạn ở bên ngoài và ở cách người khác 2 
mét, bạn có thể và nên tháo khẩu trang ra. 
 
Không gây thêm quá tải cho bệnh viện 
 
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 
năm 2019, 1.587 trường hợp gọi xe cứu 
thương liên quan đến kiệt sức do nhiệt đã được 
thực hiện tại tỉnh Hiroshima. 
Các bệnh viện hiện đã căng thẳng với điều trị 
COVID-19. Các trường hợp bị say nắng sẽ gây 
thêm quá tải cho hệ thống y tế. 
Mùa hè này, hãy cùng góp phần làm cho say 
nắng và kiệt sức ở mức tối thiểu. 
 
Các triệu chứng của say nắng 
 
Các triệu chứng bao gồm:Tê tay và chân; 
chóng mặt; chuột rút; buồn nôn; nôn; lờ đờ; 
ngất xỉu*; không thể tự uống *; trả lời bất 
thường khi được gọi * 
Nếu ai đó có triệu chứng, hãy thực hiện các 
biện pháp sơ cứu sau: 
 
• Di chuyển đến một 
điểm mát mẻ. 
• Thay thế chất lỏng 
và muối bị mất bằng 
đồ uống thể thao, vv. 

• Nới lỏng bất kỳ 
quần áo bó sát. 
• Làm mát cơ thể 
xuống (tập trung vào 
cổ, nách và háng). 

 
Nếu các triệu chứng nghiêm trọng xuất hiện 
(chẳng hạn như các triệu chứng được đánh dấu 
* ở trên) hãy gọi xe cứu thương ngay lập tức. 
 
 

Cách phòng say nắng 
  
 
Nếu không có ai ở xung quanh? Hãy tháo 
khẩu trang ra! 
• Nếu bạn ở bên ngoài và cách xa người 

khác 2 mét, hãy tháo khẩu trang ra. 
  

Hãy uống nhiều nước! 
• Hãy bổ sung thêm nước cho cơ thể, ngay 

cả khi bạn không cảm thấy khát nước. 
 

Tránh nóng! 
Khi ở trong nhà: 
• Sử dụng quạt hoặc điều hòa để giữ mát.. 
• Giữ cho phòng mát mẻ với màn cửa hoặc 

rèm tre. 
(Cân bằng với việc mở các cửa sổ trao đổi 
khí để ngăn chặn sự lây lan của COVID-
19.) 

Khi ở bên ngoài: 
• Che mát cho mình bằng dù che hoặc nón, 

v.v. 
• Hãy cẩn thận nghỉ ngơi trong bóng râm 
• Hãy chú ý khi bạn đi ra ngoài, tránh những 

ngày nóng và thời điểm nóng trong ngày. 
 

Quản lý sức khỏe! 
• Kiểm tra than nhiệt của bạn mỗi ngày. 
• Huấn luyện khả năng chịu nhiệt của cơ 

thể. 
o A Một lượng vận động thích hợp có thể 

rèn luyện cơ thể bạn để chịu đựng nhiệt 
tốt hơn. 

o Làm cho cơ thể di chuyển trong 30 phút 
mỗi ngày, nhưng không nên làm quá 
sức, và nhớ bù nước! 

❔ Ban tăng cường sức khỏe 

 (Kenkō Suishin Ka) 
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