
Chú ý [Về bộ sưu tập rác vào mùa đông] 
Khoảng từ tháng 1 đến tháng 2, có những khu vực sẽ thay đổi địa 
điểm thu gom rác, vì thế hãy liên lạc với trưởng khu vực nơi bạn sinh 
sống để biết thêm thông tin. 
Có những khi tuyết rơi dày thì không thể thu gom rác được hay  
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1. 冬じたくインフォメーション 

〇con dấu：ngày tiến hành kinh doanh. 
có trường hợp các loại hộp của rác tài nguyên như lon 
rỗng và chai rỗng.. không thể thu gom, sắp xếp được. 
Trong trường hợp đó, xin đừng bỏ rác.  

Liên hệ/ Hiệp hội làm sạch Nan-Etsu ☎0778-22-2636 

 Ngày 6 tháng 1 năm 2020 sẽ khai trương Văn phòng hành 

chính mới của UBND thành phố Echizen  
                                        1.  ２０２０年１月６日、越前市役所の新庁舎がオープンします 

【Ủy ban nhân dân】Giờ mở cửa：Ngày thường／Sáng8:30～Chiều 5:15 

【Trung tâm học tập và nghiên cứu (Shoogaii-gakushuu Sentaa)】 

    Giờ mở cửa：Ngày thường／Sáng 9:00～Chiều 10:00 Thứ 7・chủ nhật・ngày lễ／Sáng 9:00～Chiều 5:00  

     ※Nghỉ vào chủ nhật của tuần thứ 3 

 

Sẽ có cửa sổ tư vấn đa văn hóa giành 

cho người nước ngoài. Có thể hỗ trợ 

tư vấn với nhiều ngôn ngữ khác 

nhau .  
Điện thoại tư vấn 0778-22-3396 

Hướng dẫn trong trụ sở 

Cầu hang ［Tòa phía tây］  ［Tòa phía đông］ 

５ Phòng quan sát,Sảnh đợi      Vườn trên sân thượng 
Ban thư ký hội đồng giáo dục Phòng tổng vụ 
Trung tâm bảo trợ thanh  niên Tan-nan 

４ Ban thư ký Quốc Hội Phòng xây dựng  Phòng kế hoạch   Ủy ban kiểm toán 

３ Phòng hội đồng, phòng ủy ban,... Phòng kế hoạch  Phòng tổng vụ 

２ 
Trung tâm học tập , nghiên cứu 

Phòng chiếu, Phòng hỗ trợ nghe nhìn, Phòng nấu ăn 
Phòng môi trường công nghiệp Bộ phận phúc lợi công dân  

１  

Trung tâm học tập, nghiên cứu 

Không gian cà phê, Thông tin・Góc thư viện, Phòng e 

Phòng thuế / Phòng lưu trữ / Quầy dịch vụ / Phòng phúc lợi 

trường thọ / Phòng bảo hiểm, lương hưu  

Phòng phúc lợi trẻ em Phòng phúc lợi xã hội 

Tầng 1［Tòa phía đông］Hướng dẫn chung  ➀Quầy giấy chứng nhận... ②Quầy trả hồ sơ ③Đăng kí hộ khẩu,đổi 

địa chỉ  ④Mã số cá nhân ⑤Quầy tư vấn chung cho người nước ngoài ⑥Bảo hiểm ,lương hưu ⑦Phúc lợi trẻ em   

⑧Người cao tuổi・Bảo hiểm điều dưỡng ⑨Phúc lợi khuyết tật ⑩Thuế ⑪Thanh toán công quỹ 
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Liên quan đến vấn đề dọn tuyết 除雪・排雪 
 

Cấp nước  水道 

● Thành phố thì dọn tuyết trên đường/ 
đối với đường thành phố có chiều rộng 
được qui định từ 4.5 m trở lên, nếu 
tuyết rơi hơn 10 cm và được dự báo 
tiếp tục rơi thì sẽ dọn tuyết vào lúc 8 
giờ sáng. ※khi tuyết rơi dày thì sẽ ưu 
tiên những tuyến đường cần thiết. 

● Những con đường nhỏ ở khu dân cư thì được dọn dẹp bởi 
hiệp hội khu phố. 

● Xin vui lòng 
∙ Sau khi xe dọn tuyết dọn xong, tuyết đóng trước nhà. Mỗi 

công dân hãy tự dọn phần tuyết này nhé.. 
∙ Xin đừng đỗ xe trên đường vì nó sẽ gây cản trở cho công 

việc dọn tuyết. 
∙ Không vứt tuyết bằng cách mở hố ga thoát nước thải. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ bộ phận phát triển đô 
thị. ☎0778-22-3709  

 Khi nước không chảy ra  Vào buổi sáng lạnh thì đồng 
hồ nước hoặc ống nước bị đóng băng vì thế  nước có thể 
không chảy ra. Cách xử lí trong trường hợp này, xin vui 
lòng đặt nước ấm trực tiếp vào đồng hồ và đường ống 
nước. Khi đường ống nước bị hở, nó dễ đóng băng, vì 
vậy hãy bảo vệ đường ống nước bằng vật liệu cách 
nhiệt. ※Chú ý!  Nếu bạn đặt nước nóng trực tiếp lên  
đường ống nước, nó có thể bị vỡ! 
 

Hãy cùng hợp tác để bảo vệ đồng hồ nước 
Để đồng hồ nước hoạt động bình thường,  
vui lòng loại bỏ tuyết xung quanh hộp đồng hồ. 
 

Rò rỉ nước cũng bị tốn tiền 
Trường hợp vỡ ống dẫn nước do bị đóng băng, thì nước 
sẽ bị rò rỉ, khi đó bạn vẫn phải tốn tiền trả tiền nước. Vì 
thế hãy cẩn thận. 
※ Nếu bạn không sử dụng nước trong thời gian dài, hãy 

đóng phích cắm điện của dịch vụ nước hoặc yêu cầu 
bộ phận cấp nước ngừng cấp nước. 

 

Cách kiểm tra rò rỉ nước 
Nếu tất cả các vòi nước đều đóng 
nhưng đồng hồ nước vẫn đang quay, 
thì có khả năng rò rỉ nước. Hãy yêu cầu 
các thợ chuyên môn đến sửa chữa. 
 

∙ Liên hệ / Bộ phận cấp nước (Sửa chữa)  
     Số điện thoại ☎0778-22-7918 
∙ Phần dịch vụ nước (có phí) ☎0778-22-7929 
∙ Nhà máy lọc nước (khẩn cấp) ☎0778-23-5597 

Chuẩn bị cho mùa tuyết rơi 降雪期に備えて  

Từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ đón đợt tuyết chính trong năm. 
Trường hợp được dự báo lượng tuyết rơi nhiều hơn trong vài 
thập kỉ qua thì sẽ có thông báo đặc biệt thông tin đến cho 
người dân được rõ. Để bảo vệ bản thân mình hãy chuẩn bị cẩn 
thận các đề mục bên dưới: 
● Chuẩn bị các vật dụng cho trường hợp khẩn cấp 

(miếng dán nóng, đèn pin... 
● Chú ý đến thông tin thời tiết hàng ngày. Khi 

báo động tuyết dày hoặc báo động đặc biệt 
nặng tuyết được thông báo, hãy không ra ngoài. 

● Cẩn thận khi rơi tuyết bên ngoài. 
● Khi ở bên ngoài phải luôn chú ý tuyết rơi gây nguy hiểm. 
● Khi xúc tuyết cũng như dọn tuyết rơi trên máy nhà thì phải 

làm việc cùng với nhiều người, tuyệt đối không làm việc 1 
mình.    

      Liên hệ/ Phòng an toàn phòng chống thiên tai  
☎0778-22-3081 

 

Liên qua đến vấn đề đảm bảo phòng và chữa cháy  
水利の確保 

 

Khi tuyết rơi rất nhiều, vòi cứu hỏa và bình chữa cháy bị tuyết 
che khuất.  Khi có các sự cố như hỏa hoạn thì nó sẽ gây cản 
trở cho công tác chữa cháy, vì thế mọi người hãy dọn dẹp sạch 
tuyết ở khu vực có bình cứu hỏa hoặc vòi cứu hỏa.    

Liên hệ / Liên đoàn Cứu hỏa ☎0778-21-0119 

 

Hãy ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm Noroviru.  
2. ノロウイルスを予防しましょう 

Norovirus lây nhiễm qua tay và thực phẩm… Nó gây 
ra nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng…. Vì thế hãy cẩn thận 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây: 

◙ Hãy rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn hoặc sau khi 
đi vệ sinh. 

◙ Nếu bạn có các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa 
thì bạn phải ngừng ăn loại thực phẩm đó ngay . 

◙ Trong trường hợp gây ra bởi Norovirus, ngay cả khi 
các triệu chứng biến mất, virus sẽ được thải ra ngoài 
nhưng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Do 
đó phải tiếp tục chú ý. 

◙ Phân và chất nôn của bệnh nhân thì phải xử lí đúng 
cách nhằm không để mầm bệnh lây lan cho bản thân 
mình cũng như người khác. 

◙ Thức ăn phải được làm nóng cả phần giữa bên trong 
thực phẩm trên 85℃ và trong thời gian trên 1 phút. 


