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ถึงผูฝ้ ึ กงานทุกคน
ทุก วันนี อากาศร้ อน แต่ หวังว่ า ผู้ ฝึก งานทุก คนสบายดี นะครับ
ป่ วยเพราะความแต่ ก ต่ างของอุณหภูมิอากาศข้ างนอกกับห้ อ งแอร์ หรื อ เบื ออาหารเพราะอากาศร้ อนหรื อเปล่ า ครับ
เป็ น หวัด เพราะลืม ปิ ด แอร์ ใ นเวลาการนอนหลับหรื อ เปล่า ครั บ
ทุก ปี มีคนได้ รั บบาดเจ็ บหรื อป่ วยเพราะความประมาทและเผลอตัว
ให้ ดูแ ลสุข ภาพอย่างมากและใช้ ชีวิตให้ สบายดี โดยไม่แ พ้ อากาศร้ อนนะครั บ
ขอแจ้ งข้ อควรระวังในวันหยุดเทศกาลไหว้ บ รรพบุรุษ
ให้ ระวังข้ อดัง นี
1.

เกี ยวกับ อุบ ตั ิ เ หตุจากนํา
จากJITCO ทําให้ ท ราบว่าทุก ปี มีผ้ ูฝึ ก งานบางคนจมนําตายทีแม่นา,
ํ ทะเล, บ่ อนําและคลอง
ข้อควรระวังพื นฐานในการป้ อ งกันจาก「อุบ ตั ิ เ หตุ จากนํา」

(１)

ที สระว่ ายนํา ต้องรักษาวินัย ต้องทําตามคําสั งของผูด้ ู แลควบคุ ม

（２） ที ทะเล ว่ า ยนําได้เ ฉพาะสถานที ที อนุ ญ าตให้ ว่ า ยนําได้เ ท่า นัน ห้ า มว่ า ยนําที ชายทะเลที ไม่ อ นุ ญาต

เพราะอัน ตรายมาก
（３） ห้ ามว่ า ยนําเด็ด ขาด ยกเว้น สถานที ที อนุ ญ าตให้ ว่ า ยนํา
（４） แม่นาและบ่
ํ
อนําอันตรายมาก

ห้ ามว่ายนําเด็ด ขาด

（５） หลัง ดื มเหล้า หรื อ เวลาไม่ สบาย ห้ า มว่ า ยนําเด็ด ขาด
（６） ห้ ามว่ า ยนําที แม่นาํ หรื อ กระโดดจากสะพานลงแม่นาที
ํ ช่ วงมี นาขึ
ํ นโดยไต้ฝุ่ นหรื อฝนตกหนัก

2. เกี ยวกับ โรคลมแดด

ถ้าเป็ นโรคลมแดดไม่ ส ามารถปรับ อุณหภูมิ ร่างกายได้แ ละมีอ าการเวียนหัว,ชักกระตุก ,อาเจี ยน,หมดสติ
บางครั งอาจถึ ง แก่ ชี วิตได้
วิธี ก ารป้ องกัน จากโรคลมแดดคื อดังนี
（１） เวลาอ่อ นเพลี ย เช่ นนอนไม่เ พี ย งพอ, ทํา งานหนัก เกิ น ไป

หรื อเป็ นหวัด ไม่ค วรจะเดิน วนเวียนข้างนอกที แดดจัด หรื อ ออกกํา ลัง กาย
（２） เวลาไปข้า งนอกใส่ เ สื อผ้า ที แบบดู ดความชื นได้ หรื อ นํา หมวกและร่ ม กัน แดดไปด้ว ย

พักผ่อนที ไต้ร่ ม ไม้ทีเย็น สบายหรื อในห้ องแอร์
（３） หมันเสริ ม สร้ า งนําและโซเดี ย ม

ถ้ าหากว่ าเป็ น โรคลมแดด สิ งที สํา คัญคือ ลดอุณ หภูมิลงตรงไหน โดยใช้ ผ้ าเย็น หรื อพัด
เสริ มสร้ างนําหรื อโซเดี ย มหลัง จากฟื นสติ แต่ ตอนไม่มี สติ ให้ ผ้ ูเกียวข้ องปฐมพยาบาลจัดการดีก ว่า
３. เกี ยวกับ โรค

ถ้าเป็ นโรค ・・・
・ แจ้ง ผูด้ ู แ ลเรื องอาการ
・ ถ้าจํา เป็ นต้อ งไปโรงพยาบาล ก็ ป รึ ก ษากับ ผูด้ ู แ ลก่ อ น

ระวังอาหารเป็ นพิษอย่างมาก
4. เกี ยวกับ อุ บตั ิ เ หตุ จ ราจร

รัก ษากฎจราจรอย่างเคร่ งครั ด และระวังอุบตั ิเ หตุ
ถ้าหากว่ าเกิ ด อุบ ัติเ หตุ ・ ・・
พกบัต รติ ดต่ อ ,บัต รสํา คัญคนต่า งด้ า วไว้ ต ลอดเวลา

และแม้ แต่ใ นกรณีเหตุก ารณ์ ที ไม่ค าดคิด ไว้ ล่วงหน้ า

ให้ พยายามติ ด ต่อ สหกรณ์ ห รื อ พนักงานประจําอยู่ที ญี ปุ่ น(คุณ สมชาย)ได้ ทุก เมือ
5. เกี ยวกับ การทํา งานพิเ ศษ

ห้ามทํา งานพิเศษในฐานะผูฝ้ ึ กงาน

ใบพํานัก มี 「 การปฏิ บ ัติง านด้านเทคนิ ค １号ロ」 และ 「 การปฏิบ ัติ งานด้านเทคนิ ค ２号ロ」 เป็ นผูฝึ กงาน
ผิดกฎหมายถ้ า ได้ รับ รายได้ จากทีอื นและเจ้ า ตัว รวมไปถึ งบริ ษัทกับ สหกรณ์ ก็จะเป็ น กลุ่มเป้ าหมายในการโดนบทลงโ
ทษ ！ และผู้ฝึก งานจะเป็ นกลุ่มเป้าหมายในการโดนส่งกลับ ประเทศไทย
6. เกี ยวกับ แผ่ นดิ น ไหว

เป็ นที รู ้ กัน ดี ว่ าประเทศญี ปุ่ นมี แผ่น ดิ น ไหวบ่อย
ถ้า แผ่นดิ น ไหวเกิ ดขึน รู ้ ไหมครั บ ว่ าทําอย่ างไร และสามารถปฏิบ ัติเ พือป้ องกันตัวเองได้ห รื อเปล่ าครั บ
อยากให้ เ รี ยนที ได้ค วามรู้ที ถู กต้องโดยการได้รับข้อมูลเกี ยวข้อ งแผ่น ดิน ไหว(หนัง สื อเกี ยวกับ อบรมความเป็ นอยู่,

คู่ มือ การป้ อ งกันภัยพิบ ตั ิข องกรมการจัด การภัยพิ บตั ิ (http://www.fdma.go.jp/bousai_manual/index.html)
และอื นๆ)
7.อื นๆ

ต้องรั กษากฎหมายญีปุ่ น ,กฎระเบี ยบของบริ ษ ัทและหอพัก
ไม่เ กี ยวว่ าเป็ นคนญี ปุ่ นหรื อคนต่ างชาติ อาชญากรจะถู ก ลงโทษ และประวัติข องอาชญากรถู กบัน ทึ กไว้ตลอดชี วิต
・ ห้ า มพัก แรมนอกหอพัก โดยไม่ ได้รั อ นุ ญ าต

ต้องขออนุ ญาตตามวิ นัยบริ ษ ัท และสหกรณ์ก่อน(บางครั ง บริ ษ ทั อาจจะไม่ อนุ ญ าตก็ ได้ แต่ต ้องทําตามคํา สั ง)
・ ผูด้ ู แ ลจะเข้า ไปตรวจสอบที หอพัก โดยไม่ ไ ด้แ จ้ง ล่ วงหน้ า และจะรายงานถึ ง สหกรณ์ ด ้วย

ถ้าเขี ยนรายงานในเอกสารว่ าพฤติ กรรมในความเป็ นอยู่มีปั ญ ญาและยืนเอกสารที ต.ม .ผูฝ้ ึ กงานจะต่ ออายุวี ซ่ ายากมาก
เป็ นกฎเพื อให้ ผูฝ้ ึ กงานทุ กคนอยู่อาศัยที ญี ปุ่ นโดยสวัสดิ ภาพ
ให้ รั กษากฎ เพือไม่ให้เ กิ ดเหตุการณ์ที จะสู ญเสี ย ชี วิตเพือความสนุ กและความสนใจชัวครั งชัวคราว

การลักขโมย・ การนังพาหนะโดยไม่จ่ายค่าโดยสาร・
การเอาจักรยานที คนอืนทิงไว้ทีทิ งขยะมาใช้ เป็ นอาชญากรรม
เป็ นเรื องทีน่าเสียดายทีมีเหตุการณ์ ชวนให้ ทีว่าแก๊ งคนร้ ายทีเป็ นคนจีนมาหลอกลวง
ผู้ฝึกงานมากขึน

และผู้ฝึกงานถูกร่ วมอาชญากรรม
ห้ ามไปร่ วมการชักชวนจากคนอืน หรื อแม้ แต่คนชาติเดียวกัน
เรื องทีฟั งดูหวานหู จะมีหลุมพรางอยู่ในนัน
ต้ องป้องกันตัวเอง
ห้ามให้พาสปอร์ ตกับใคร ยกเว้น สหกรณ์และบริ ษทั
ต.ม.จะไม่มีการขอพาสปอร์ ตโดยตรงกับผูฝ้ ึ กงาน
พาสปอร์ ตของคุณโดนจ้องอยู่
ต้องระวัง ครับ

