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 Thông Tin Từ Chính Phủ 
Thông tin từ Chính Phủ 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 ở 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. (Người đọc web có thể nhấp vào mã QR). 

 

Biểu tượng Chủ đề tháng này 

       Ai có thể sử dụng dịch vụ này? ✽ Tư vấn của nhân viên Cục quản lý xuất 
nhập cảnh 

✽ Phòng chống ngộ độc thực phẩm tại nhà 

 

      Chi phí ✏ Cách đăng ký 

        Địa điểm          Giờ (định dạng 24 giờ) 

         Ngày  ❔ Yêu cầu 
  

Tư vấn của nhân viên Cục 
quản lý xuất nhập cảnh 

出入国在留管理局職員による出張相談 （8/15 日号, P7） 

Nhân viên Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ trả 
lời các câu hỏi về tư cách lưu trú. 

        Phòng giao lưu Quốc tế, Trung tâm hội 
nghị Quốc tế Hiroshima  

(Naka-ku, Nakajima-cho 1-5) 

         Thứ sáu của tuần thứ hai hàng tháng. 

         13:30 – 16:00 (mỗi người 30 phút) 

✏ Hãy điện thoại trước 16:00 giờ vào ngày 
trước khi bạn muốn được hướng dẫn. 
Liên hệ nếu bạn cần thông dịch viên. 

❔ Quầy tư vấn cho cư dân nước ngoài 
Thành phố Hiroshima (Hiroshima Shi 
Gaikokujin Shimin Sōdan Kōnā) 

       241-5010                242-7452 

         Các ngày trong tuần, 9:00 – 16:00   

Phòng chống ngộ độc thực 
phẩm tại nhà 

家庭での食中毒予防 （8/15 日号, P7） 
Vào mùa hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm do 
vi khuẩn gây ra rất cao. Thực hiện theo ba 
quy tắc sau để ngăn ngừa ngộ độc thực 
phẩm: 

1. Không phân tán vi khuẩn 
➢ Sử dụng dụng cụ nhà bếp riêng cho thịt và 
rau. 
➢ Rửa tay thật sạch thường xuyên. 
➢ Nếu bạn mua thực phẩm và để trong một 
túi bẩn và tái sử dụng, bạn có nguy cơ làm ô 
nhiễm thực phẩm. Hãy giặt túi thường xuyên. 

 

2. Không để vi khuẩn sinh sản 
➢ Ăn thức ăn ngay sau khi được nấu chín.      
Bảo quản nó ở 10 ° C hoặc thấp hơn. 

 

3. Diệt vi khuẩn 
➢ Làm nóng kỹ thực phẩm. 
 
 

❔ 
Ban Vệ sinh Thực phẩm Thành phố 
(Shokuhin Hoken Ka)  

       241-7434               241-2567 
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