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Chính phủ Nhật Bản đã cho phép Thực tập sinh nhập cảnh mới kèm

theo điều kiện từ ngày 8 tháng 11. Sau đó, một chủng đột biến mới được

phát hiện gây ra nhiều lo ngại về khả năng lây nhiễm trên toàn cầu. Vì

vậy, về nguyên tắc, từ ngày 30 tháng 11, việc nhập cảnh đến từ tất cả
các quốc gia đã bị tạm dừng. Thời điểm tái nhập cảnh hiện vẫn chưa

được công bố tuy nhiên các điều kiện về việc tái nhập cảnh với Thực tập

sinh có thể sẽ không có thay đổi đáng kể nào. Vui lòng tham khảo các

điều kiện sau đây.

Khinhập cảnhmới, cần xét duyệt hồ sơ và tư cách lưu trú
Để nhập cảnh vào Nhật Bản, trước hết Thực tập sinh cần có tư cách

lưu trú. Ngoài ra, nơi tiếp nhận Thực tập sinh phải nộp Bản cam kết và

Bản kế hoạch hoạt động đến Cơ quan chính phủ, hồ sơ không được xét

duyệt thì không được.

Khiđã tiêm phòng vắc xin thì
thờihạn cách ly có thể được rút ngắn

Theo nguyên tăc chung, Thực tập sinh kỹ năng phải cách ly tại nhà

riêng 14 ngày sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, nếu đã được tiêm phòng

vắc xin Corora chủng mới thì thời hạn cách ly có thể rút ngắn nếu xét

nghiệm sau ngày thứ 10 cho kết quả âm tính.

Việc nhập cảnh từng bước được thực hiện với
những người có tư cách lưu trú

Trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, những người có tư cách lưu

trú sớm sẽ từng bước được phép nhập cảnh. Ngoài ra, có giới hạn về số
lượng người có thể nhập cảnh trong mỗi ngày. Các điều kiện và hạn chế
này dự kiến sẽ được nới lỏng tùy theo tình hình lây nhiễm nhưng không

thể nhập cảnh ngay vào thời điểm này.

Logo của nghiệp đoàn

đã được đổi mới

Logo mới của nghiệp đoàn chúng tôi đã được
quyết định.
Đó là một thiết kế kết hợp giữa chữ "A", "C" và
"Người".
Điều mà nghiệp đoàn Asia Creation muốn

thể hiện là

“Thông qua nguồn nhân lực, tạo ra 1 tương lai
tươi đẹp cho công ty và người lao động”.

Cảm giác an tâm, cảm giác tin tưởng, cảm
giác tươi mới, sự đơn giản, phong cách, hỗ trợ,
kết nối, trưởng thành, phát triển, bay cao,

1 tương lai tươi sáng,…Logo đã được hoàn
thành sau nhiều lần thảo luận, chứa đựng nhiều
cảm xúc, hy vọng khác nhau của các nhân viên
nghiệp đoàn.
Tất cả các nhân viên sẽ đổi mới cảm xúc của

họ, nỗ lực và chuyên tâm làm việc hàng ngày.

Để phòng chống bệnh cúm

Đã đến mùa dịch cảm cúm. Mùa dịch năm ngoái số người bị cảm

cúm tương đối thấp, nhưng mùa dịch năm nay thì không thể nói là có

thấp hay không. Nếu biên giới mở ra, rất có thể sẽ xảy ra dịch cúm.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi khuyến khích nên chủ động tiêm

phòng vắc xin cúm của năm nay.

Về việc tiêm chủng,
Corona thể mới và bệnh cúm phải cách nhau trên 2 tuần

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Về nguyên tắc thì thời gian tiêm

vắc xin Corona thể mới với các loại vắc xin khác phải cách nhau ít nhất

2 tuần sau khi tiêm.

Ví dụ bạn tiêm vắc xin Corona thể mới vào ngày 5/11 thì sau 2 tuần tứ
c là sau ngày 19/11 bạn có thể tiêm vắc xin cúm.

Các biện pháp phòng ngừa cơ bản của bênh
cúm giống như phòng ngừa Corona thể mới

Các đường lây truyền bệnh chính đều giống nhau đối với cả bệnh lây

nhiễm virus Corona thể mới và bệnh cúm.

・Ho, hắt hơi, nước bọt,…hít vào qua đường mũi hoặc miệng

・Chạm vào miệng bằng bàn tay có chứa virus
Các biện pháp phòng ngừa cơ bản, chẳng hạn như rửa tay thường

xuyên, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc, đều phổ biến đối với cả hai

loại virus

Hãy cảnh giác trong mùa đông này và có những biện pháp phòng

ngừa cơ bản để bảo vệ sức khỏe của bạn.

Bắt đầumột cuộc sốngmới

với "kỹ năng đặc định"

Ba thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam của
Công ty TNHH Daishinkogyo (chuyên ngành

Giàn giáo) đã hoàn thành xuất sắc khóa đào
tạo thực tập sinh kỹ năng số 3 vào tháng 2 năm
nay. Sau 6 tháng dưới dạng visa tokuteikatsudo,
từ tháng 9 ba thực tập sinh đã bắt đầu với tư

cách lưu trú mới đó là diện visa kỹ năng đặc
định dành cho người nước ngoài.

Nghiệp đoàn của chúng tôi với tư cách là một
tổ chức tiếp nhận hỗ trợ. Để giúp họ hiểu rõ về
quyền lợi, chế độ và quy định khi sinh sống và

làm việc tại Nhật thì nghiệp đoàn chúng tôi đã
cử phiên dịch xuống để tổ chức 1 khóa học
"định hướng cuộc sống" nhằm giải thích cho
3 bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Về việc nhập cảnhmới của Thực tập sinh kỹ năng


