
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THAM GIA LỚP HỌC 

 

※ Nếu tình hình, diễn biến có sự thay đổi thì đồng thời nội dung những điểm cần lưu ý này cũng có 

khả năng sẽ được thay đổi một số nội dung. 

① Vui lòng đeo khẩu trang khi vào lớp. Nếu không có khẩu trang thì hãy chuẩn bị và mang theo 

khăn tay đến lớp. 

② Những ai có các triệu chứng của bệnh cảm xin vui lòng không đến lớp mà hãy nghỉ ngơi ở nhà. 

Hoặc trường hợp đang tham gia lớp học nhưng đột nhiên cảm thấy không khỏe thì hãy về nhà dù là 

đang giữa chừng giờ học (triệu chứng như: sốt trên 37.5 độ, ho, uể oải, rã rời.v.v…) → Có sẵn dụng 

cụ để đo nhiệt độ cơ thể (nhiệt kế đo ở trán). Cho dù bản thân cảm thấy ổn, vẫn khỏe nhưng nếu giáo 

viên đã yêu cầu về nhà nghỉ ngơi thì vui lòng tuân thủ theo chỉ thị của giáo viên. 

③ Trước khi bước vào lớp, hoặc quay lại lớp học sau khi đi vệ sinh thì hãy nhớ sát khuẩn bằng 

dung dịch khử trùng (trang bị sẵn ở lớp học)  

④ Khi nghỉ giải lao, hoặc là trong giờ học, ít nhất 1 lần hãy mở cửa sổ để lưu thông không khí. 

⑤ Hãy giữ khoảng cách an toàn với người khác ít nhất 1m và ngồi xen kẽ, so le trái, phải với nhau. 

⑥ Sẽ không có biểu dương, khen ngợi hay phát giấy khen. 

⑦ Tùy thuộc vào tình hình mà lớp học có thể có khả năng sẽ bị hoãn lại giữa chừng. Trong trường 

hợp đó sẽ được thông báo qua mail. 

⑧ Những đồ được cấp phát phục vụ cho giờ học như tài liệu.v.v…sẽ được chuẩn bị và để sẵn trên 

bàn, hãy tự nhận lấy phần cho bản thân. Hoặc là cũng có khi giáo viên sẽ phát trước giờ học.  

Vui lòng cho bảng khảo sát vào trong hộp hoặc túi theo hướng dẫn. 

⑨ Nếu có cảnh báo bão, mưa lớn.v.v…thì sẽ được nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn. 

⑩ Trường hợp giáo viên có vấn đề về sức khỏe thì sẽ có khả năng lớp học được nghỉ. 

⑪ Trong khoảng thời gian 14 ngày, người có triệu chứng sốt cao hoặc người từ những khu vực có 

số người nhiễm bệnh nhiều quay về TP.Higashihiroshima thì sau khi trải qua 14 ngày hẳn đến lớp. 

⑫ Sau khi kết thúc khóa học, trong vòng 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đến lớp mà phát sốt, khó 

thở.v.v…thì hãy liên hệ và báo ngay với Communication Corner qua email hoặc qua điện thoại. 

⑬ Nếu Công ty, cơ quan.v.v… yêu cầu bạn không đến tham gia lớp học Tiếng Nhật vào thời điểm 

này thì không cần cố gắng phải đến lớp, bạn có thể báo lại và nghỉ thời gian đó. 

⑭ Cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ nhằm tăng cường sức đề kháng. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe 

để không bị nhiễm bệnh. 

Nếu có Thông báo mới về vấn đề gì đó phát sinh thì sẽ được gửi thông báo qua email và đăng tin 

trên Facebook, vì thế vui lòng thường xuyên kiểm tra và theo dõi để kịp thời nhận thông báo. Mọi 

thắc mắc xin vui lòng gọi điện đến Quầy tư vấn hỗ trợ người nước ngoài Communication Corner. 

Facebook của Communication Corner 

https://www.facebook.com/hhface.communicationcorner/  

Quầy tư vấn hỗ trợ người nước ngoài Communication Corner 
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