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สวัสดีค่ะผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานเทคนิคคนไทยทุกคน ตั้งใจทางานกันอยูห่ รื อเปล่าเอ่ย นี่ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงโกลเด้นวีคแล้ว โกลเด้นวีคปี 2020 นี้ มี
วันหยุดยาวติดกัน 5 วัน ซึ่งคิดว่าคงมีผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิงานเทคนิคจานวน ไม่นอ้ ยที่ใช้วนั หยุดช่วงนี้หรื อใช้วนั ลาส่วนตัวเพื่อออกไปเที่ยวพักผ่อนกัน
ดังนั้นจึงอยากขอให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่ องต่างๆ ตามที่อธิบายเตือนไว้ในเอกสารฉบับนี้ดว้ ย
1. ข้ อควรระวังในการเดินทางหรื อพักค้ างแรมทีอ่ ื่น
(1) พกบัตรแสดงตนเสมอ
กรณี ที่ท่านออกไปข้างนอกหรื อเดินทางไปพักค้างแรมที่อื่นต้องพกบัตรประจาตัวดังต่อไปนี้ติดตัวอยูเ่ สมอ และหากถูกตรวจตราจะต้องแสดง
บัตรให้แก่เจ้าหน้าที่
① บัตรประจาตัวผูพ
้ านักอาศัย (Zairyu Card)
ตามกฏหมายควบคุมการเข้าออกประเทศมาตราที่ 23 ระบุวา่ ชาวต่างชาติที่พานักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นจาเป็ นต้องพกหนังสื อ
เดินทางอยูเ่ สมอ ยกเว้นผูท้ ี่ได้พกบัตรไซริ วการด์ติดตัวอยูแ่ ล้ว กล่าวคือ ทุกท่านจาเป็ นต้องพกบัตรไซริ วการด์อยูเ่ สมอและไม่จาเป็ นต้อง
พกหนังสื อเดินทาง
② บัตรประจาตัวผูฝ
้ ึ กงาน IM Japan
อนึ่ง หากท่านทาหนังสื อเดินทาง, บัตรประจาตัวผูพ้ านักอาศัย ,บัตรประจาตัวผูฝ้ ึ กงาน IM Japan หายต้องแจ้งให้บริ ษทั ที่สงั กัดและ IM
Japan ทราบโดยทันที เพื่อขอให้ออกฉบับใหม่แทน
(2) หากต้องการไปพักค้ างแรมหรื อเดินทางให้ ยื่นแบบคาร้ องขออนุญาต
โปรดยืน่ แบบคาร้องขออนุญาตพักค้างแรมที่อื่นต่อบริ ษทั ที่สงั กัดล่วงหน้ากรณี ท่านไม่สามารถกลับมาได้ทนั ภายในวันที่กาหนดไว้ ด้วย
เหตุสุดวิสยั โปรดแจ้งบริ ษทั ให้ทราบโดยทันที และหากท่านมีความประสงค์นาเพื่อนผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานเทคนิคจากบริ ษทั อื่นๆ เข้ามาพักค้างแรม
ภายในหอพัก ท่านต้องยืน่ แบบคาร้องขออนุญาตต่อบริ ษทั ที่สงั กัดล่วงหน้าเช่นกัน
(3) การป้องกันอุบัตเิ หตุบนท้ องถนน
เมื่อออกไปเที่ยวข้างนอก กรุ ณารักษากฎจราจร ห้ามใชัโทรศัพท์มือถือและกางร่ มในขณะขี่จกั รยาน และต้องเปิ ดไฟหน้ารถจักรยานในเวลา
กลางคืนเพื่อความปลอดภัย ขณะขี่จกั รยานห้ามเสี ยบหูฟังฟังเพลง รวมถึงการเมาสุราแล้วขี่จกั รยานก็เป็ นเรื่ องต้องห้ามขอให้รักษากฎจราจรเพื่อ
ความปลอดภัยในการขับขี่
การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่นจะต้องมีใบขับขี่ที่ออกในประเทศญี่ปุ่น ใบขับขี่ที่ออกในประเทศไทยไม่สามารถใช้ได้
ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด ก็ตามห้ามขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด
กรณี ที่ท่านจะต้องเดินทางโดยรถไฟ ท่านจะจาเป็ นต้องตรวจสอบค่าโดยสารไปยังสถานีปลายทาง และซื้อตัว๋ รถไฟให้ถูกต้อง หากนัง่ เลย
สถานีท่านต้องชาระค่าโดยสารเพิม่ ก่อนออกจากสถานี ห้ามโดยสารรถไฟโดยไม่ชาระค่าโดยสารอย่างเด็ดขาด การโดยสารรถไฟโดยไม่ ชาระ
ค่ าโดยสาร ถือ เป็ นอาชญากรรม
2. การใช้ เวลาในช่ วงวันหยุด
(1) เรื่ องการป้องกันอัคคีภัย
ก่อนที่จะออกจากห้องพัก ท่านต้องตรวจตราให้ แน่ใจว่าท่านปิ ดไฟ ปิ ดแก๊สเรี ยบร้อยแล้วหรื อยัง การละสายตาจากเตาแก๊สในขณะ
ทาอาหารหรื อการสูบบุหรี่ ในห้องนอนจะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ กรณี ที่เกิดไฟไหม้ ให้นึกถึงตอนที่ซอ้ มหนีไฟที่ศูนย์และปฎิบตั ิตาม โดยจะต้อง
ใช้ถงั ดับเพลิงดับไฟด้วยตนเองหากไฟไหม้มีความรุ นแรงมากขึ้น ให้ตะโกนส่งเสี ยงดังว่า ไฟไหม้ ช่วยด้วย (คะจิดะ ทะสุเคเตะ) เพื่อให้คนที่อยู่
ใกล้เคียงได้ยนิ และรี บโทรแจ้งรถดับเพลิงหมายเลข 119 ทันที
หากท่านเป็ นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จนทาให้ทรัพย์สินของผูอ้ ื่นได้รับความเสี ยหายผูเ้ ป็ นต้นเหตุตอ้ งรับโทษคดีอาญาและ
รับผิดชอบการชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่คู่กรณี เป็ นเงินจานวนมาก

(2) การตรวจสอบวันเปิ ดบริการถอนเงินโดยตู้ ATM
ในเทศกาลวันหยุด Golden Week ตู ้ ATM หรื อที่ทาการไปรษณี ยแ์ ละธนาคารจะปิ ดให้บริ การ ดังนั้นทุกท่านควรตรวจสอบวันและเวลาที่
เปิ ดบริ การ ในร้านสะดวกซื้อมีบริ การATM 24 ชัว่ โมงแต่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมสูงในการใช้บริ การในช่วงวันหยุด ดังนั้นจึงควรถอนเงินเตรี ยม
เก็บไว้ล่วงหน้าดีกว่า

3. การดูแลสุขภาพ
จากนี้ไปก็ใกล้จะเข้าสู่หน้าร้อน ขอให้เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเพื่อไม่ให้อาการอ่อนเพลียจากความร้อน และช่วง
หน้าฝนนั้น อากาศจะเริ่ ม ร้อนชื้นซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้อาหารจะเสี ยง่าย หากรับประทานจะทาให้เกิดอาการท้องเสี ย หรื ออาหารเป็ นพิษ
ดังนั้นเพื่อป้ องกันอาหารเป็ นพิษ ขอให้ปฏิบตั ิตามนี้
<<การป้ องกันอาหารเป็ นพิษ>>>
・ควรเช็ควันหมดอายุของอาหารสด(เนื้อสัตว์,ปลา เป็ นต้น) ให้ดีตอนที่จะซื้อ และซื้อแต่อาหารที่สดใหม่
・อาหารสดที่ซ้ือมาแล้ว ไม่ควรเก็บทิ้งไว้นาน ควรรี บนามาประกอบอาหารทาน และรี บทานอย่าวางทิ้งไว้นาน
・ก่อนประกอบอาหารทุกครั้ง ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
・หลังจากประกอบอาหารและทานอาหารเสร็ จแล้วต้องล้างมีดทาครัว ถ้วยจานภาชนะใส่อาหาร เขียงต่างๆ ด้วยน้ ายาล้างจานให้สะอาด
(การใช้น้ าร้อนลวกจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้)
・ควรระวังการทานเนื้อสัตว์หรื อปลา โดยทานที่ปรุ งใด้ปรุ งสุกอย่างเพียงพอแล้ว
ขณะนี้ต่างมีความวิตกกังวลกันมากเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แต่ไม่ควรที่จะตื่นตระหนกกันจนมากเกินไป
ขอให้ติดตามรับข่าวสารจากที่ถูกต้องจากทางการ ในเรื่ อง『มาตรการเกี่ยวกับโรคระบาดจากไวรัสไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่』โดยติดตามได้
จากโฮมเพจของสานักนายกรัฐมนตรี

4. การดื่มสุรา
กรณี ที่มีการเข้าร่ วมสังสรรค์ดื่มสุรา ขอให้ระลึกเสมอว่าเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับสุราย่อมเกิดปั ญหารุ นแรงตามมาเช่นกัน ขอให้ปฏิบตั ิตนให้
เหมาะสมกับการเป็ นผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานเทคนิคด้วย ห้ามดื่มรวดเดียว หรื อดื่มมากเกินไป, ห้ามบังคับ หรื อจงใจทาให้ผอู ้ ื่นเมาจนไร้สติ, ในขณะที่
ไม่สบายหรื ออยูใ่ นช่วงกินยาห้ามดื่มสุรา และหากไม่อยากดื่มแต่ถูกเพื่อนคะยั้นคะยอต้องกล้าปฏิเสธ, หากมีเพื่อนที่เมาไร้สติ ห้ามปล่อยทิ้งไว้
เพียงลาพัง และหากเพื่อนมีอาการแปลกๆให้รีบเรี ยกรถพยาบาลทันที

5.ห้ามทางานพาร์ ทไทม์
การทางานที่อื่นนอกจากบริ ษทั ที่ฝึกงานเทคนิคโดยรับค่าจ้างนั้นเป็ นเรื่ องที่หา้ มกระทาเด็ดขาด ไม่วา่ จะเป็ นวันหยุดก็ตาม ไม่ควรทางาน หรื อ
ไปช่วยทางานที่อื่นนอกจากบริ ษทั ของตนเอง ขอให้ระลึกเสมอว่าควรประพฤติตนให้เหมาะสมในฐานะผูฝ้ ึ กงานเทคนิค
ช่ องทางการติดต่อ IM Japan

れんらくさき

えいご

連 絡 先 は英語のページにあります。

หากท่านประสบปั ญหา หรื ออุบตั ิเหตุใดๆท่านสามารถติดต่อที่สานักงาน หรื อโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ IM Japan ได้ตลอดเวลาสาหรับ
วันหยุดและช่วงกลางคืนก็สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ดงั ต่อไปนี้ได้ แต่เมื่อใช้ระบบโทรศัพท์โทรฟรี ไม่เสี ยเงิน โปรดโทรออกจาก
โทรศัพท์สาธารณะ (โทรออกจากโทรศัพท์มือถือไม่ได้)

